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"వేదము వేంకటరాయశా క్రీ, అండ్ అవర్స్, 

ముద రాకు _ 1, 



6 శ్రాలమున సంస్కృ తాంధ భావల పాండి త్యాదులతో వాటు చారితక (దావిడ 

భాషా వరిశోధనలకు చాల (ప్రాముఖ్యము కలిగినది, వండితులకేగాక వి ద్యార్థులకును సామాన్య 
వ ద్యావంతు లకును తమిళ కన్నడ భావలను నేర్చుకొన గోరిక కలిగినది, అందువలన “తెలుగు 

వారికి ఆంధ |చావిడ కర్ణాటక వదకోశ మొకటి చాల అభిలషణీయనునియు, అది వరీశోధకు 

ల శేగాక సామాన్య జిజ్ఞాసువు లకును చాల అవనరమనియు అకాడమిోా అభి పాయవడీనది, దానికి 

అనుగుణముగా ఆంధవబేశ్ సాహిత్య అకాజెమిావారి 1969వ, నంవత్పర వరిశోధన సంఘ 

సమా వేశమున, నభ్యులు (థీ తిరుమల రామచందగారు - పెద్ద _తె9భాషిక నిఘంటువు చాల 

కాలము వట్టును - గాన ఒకపాటి పరిమితిలో, సాహితీవరులకును సామాన్య విద్యానంతులకును 

వనికివచ్చునట్లు, తేలుగువదము దానికి సరియైన తమిళ కన్నడ వదము లుండునట్లును, ఇందులకు 

ఆనంఘమం"ే నభ్యులుగా నుండిన వేదము వేంకటరాయ శాస్ర గారు, చె మూడుభావలు ఎరిగిన 

వారు నంపాదక నమావేశ కరగాను, {శీ తిరుమల రానుచందగారు ఆంధ కన్నడముల నెట్ 

గిన వారును, కేంద సాహిత్య అకా జెమో దథీ.ణ పాంతీయ కార్యదర్శి డాక్షర్ చల్లా రాధా 

కృష్ణశర్శగారు, ఆంధ తమిళముల నెజ్గినవారు - ఇరువురును నంపాదకులుగాను కలసి, సె 

ముగ్గురు ఒక సంపాదక వర్లముగా నిఘంటువు నిర్మింవవ లెనని (వతిపాదించిరి, అకాడమి అంగీక 

రించి అప్లే యేర్చాటువేసినది, ఈ ముగ్గురు వండితులు మొదట మదరాసులోనే యుండినను 

"బెశకాలాదుల మార్చులవలన రచన కొంత కాలమువట్టినది. పిమ్చుట ముదణము, ఈ 

ముగ్గురిలో నమా వేశక రృగ్యారైన వేంకటరాయశాస్త్రి గానే ముదణాలయాధి కారి మైనందున, 

వానే స్వయముగా చూచిన మంచిదని, వారికే ఒప్ప చెవ్నన్తైనది, జాగతగా నిర్వహింవవలసిన 

వని మైనందునను, కాలవ్య త్యానములవలనను ముదణముకూడ వాల నెమ్మదిగా నడచినది* 

(గంథము 600 పుటలకు మించి, (కోను నెజులో, మూడుకాలములుగా పుటలో మూడు భావులు 

వచ్చునట్లు ముదితేమైనది, ఈ మూడు భామలు చదువగోరువారికి ఇది చాల ఉవయోగవడ. 

గలదని విశ్వసించుచున్నాము, ఈ కార్యమును నిర్వహించిన వె సంపాదకులకు ముగ్గురకు వూ 

ధన్య వాదములు, 

హైదరాబాదు 1 దేవులపల్లి రామానుజరావు 

101.00... కార్యదర్శి 



ఆ ౦(ధథ తమిళ కన్నడ భాషలకొక సామాన్య పద 

కోశ ముండుట ఎంతయు అభిలషణీయమని మిత్రులు 

శీ తిరుమల రామచం(ద్రగారు 1069వ సంవత్సరమున 

ఆం(ధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ పరిశోధన సంఘ సమా 

వేశమున ఒక (ప్రతిపాదనమును చేయగా; దానిని అకాడెమీ 

అధ్యక్షులు డాక్టరు బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారును, కార్య 

దర్శులు శ్రీ 'దెవులపల్లి రామానుజరావుగారును అంగీక 

రించి, నేనును, శ్రీ తిరుమల రామచం|దగారును, కేంద 

సాహిత్య అకాడెమీ దక్షిణ (ప్రాంతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ 

చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారును సభ్యులుగా నొక సంపాదక 

వర్గమును, అ సంపాదక వర్గమునకు నన్ను సమా వేశ 

క ర్తగనుః నియమించిరి. ఇది పెద్దపని గాన మేము మువ్వు 

రము మదరాసులో నే అప్పు డుండినందువలన అదిమొదలు 

పలుమార్లు కలసికొనుచు చర్చించి తుదకు ఒక (ప్రణాళికను 

నిర్మించుకొంటిమి. 

ఈ నిఘంటువు (ప్రధానముగా తెలుగువారి కొణకు 

ఉద్దేశింపబడినది. మనవారు తమిళ కన్నడ భాషలను 

మక 60051 

కొత్తగా నేర్చుకొనగోరినను, ఆయా భాషలలో ఒకపాటి 
సాహితీ పరులకును రచయిత లకును ఉపయోగపడునట్లును, 

అస్తే సామాన్య విద్యావంతులకు తగినట్లును = ఎక్కువ 

పాండిత్యాపేక్షకులకుగాక = దాదాపు 700 లేక 800 

పుటలు, కొను (ప్రమాణములో, ముద్రణములో వచ్చునట్లు 

నిర్మింప దలంచితిమి. అదియే (శ్రీ గోపాలరెడ్డి మహా 

శయుల యధిప్రాయమును శ్రీ అకాడమీ ఆశయమును. 
పరికోధకజిజ్ఞాసు పండిత ప్రకాండులకు తగినట్లు నిర్మించు 

టకు (ప్రయత్నించిన, అందులకు మేము మువ్వురము' 

చాలముగదా (శీ సూర్యారాయమువలె అది కొన్ని సంపుట 

ములు పెరిగి కొన్ని సంవత్సరములు పట్టుటయేగాక (ప్రస్తుత 

పరిస్థితులలో ఆసాధ్యమును అగును. 

కాబట్టి ఒకపాటి పరిమిత దృపితో, ఆచరణ 

యోగ్యముగా నిర్మింపదలచి, మేము అకాడమీవారి 

యాదేశానుసారము (ప్రారంభింపగా ఇంతలో మాలో 

నొకరైన శ్రీ తిరుమల రామచం[ద్రగారు, ఆం(ధపత్రిక 

సంపాదక నర్శమున నుండినవారు, విరామనుపొంది, 



తిభాహా నిఘంటువు _ ఉ పోద్దాతము 

“హెదరాబాదులో కార్యాంతరాన కు లగుటవలన మాకు 

కలసి పనిచేయుటకు సొధ్యముగాక తపొలుమూలముగా 

రచనలను అధి ప్రాయములను అందించుకొనవ లసివచ్చుటచే 

చాల కాలయాపనయైనది. అంతట శ్రీ ఘ్రకరణమునకు 

(ప్రారంభించి నేను బెంగుళూరు మైసూరు (ప్రాంతములకు 

ఫోయి, అచ్చటి పండితులను విద్యావంతులను కొందజీని 

కలసికొని, కన్నడ భాషలో నేటివజకు (ప్రకటితములై 

సులభముగా దొరకుచున్న పెద్ద చిన్న నిఘంటువులను 

క్కింటిని, మదరాసులోనే దొరకునట్టి పెక్కు తమిళ 

నిఘంటువులను కొని మన తెలుగు నిఘంటువులనుచూచఛి, 

ఆవళ్యకాం (ధ్రశబ్ద్బసకర ణమును, వానికి అర్హ నిర్ణయమును 

చేస్తి వానికి సరియైన (ద్రావిడ కన్నడ పదములను అచ్చ 

అచ్చట హాచ్చరించి, ఆం(ధ కర్నాటక భాషలలో సండితు 

లైన (శ్రీ తిరునుల రామచం[ద్రగారు కన్నడ భాగమును, 

అశ్లే ఆంధ్ర తమిశములలో పారంగతులైన డా. చల్లా 

శర్మగారు తమిళ భాగమును నిర్వహించునట్లును నేను 

శః మూడు భాషలయందును ఒకపాటి (పవెశముగల 

వాడను గాన సకల శబ్దార్థ సమన్వయాదికమును చేయు 

నటును నిరయించుకొని ఒకవిధముగా కాలయాపనయైనను 

ప్ర రి చేసితిమి. ఇది సమ్మగము కాకపోయినను చాలవజకు 

ఉపయోగపడునని విశ్వసించుచున్నాము, 

ఇది సమ్మ్శగ్రముకా దను సమర్చకము ఎందులకు 

ఇెప్పుకొనవలసియున్న దనగా _ నేడు భాషాపయుక 

రాష్ట్రములలో తమతమ ప్రాంతీయ భాషలకు రాజకీయ 

ప్రాముఖ మును సమకూర్పుటకొజికు అమితో త్సాహో 

(దేకములతో జరుగు ప్రయత్నములలో ఆంగ్లభాషయందలి 

భౌతిక రసాయనికాది శాస్త్రీయ పదములకేగాక రాజకీయ 

పదములకును ఆర్థిక పదములకును, చిత్రవిచిత్రములై న, 

ఉచ్చారణాసాధ్య జిహా్వాబంధక శబ్బములును; దీర సమాస 

భూయిషములునుగా కూడ వారువారు అనువదించి (ప్రకటిం 

చిన నూతన కృతక పదజాలము హిమవత్పర్వతమంత 
యున్నది. దీని నంతయు (గహించినయెడ ల ఈ సీఘం 

టువు బృహత్సంహితయగును. అంత బృహ త్తును భరిం 

చుట సాధ్యముకాదు గావునను, ఈ నూతన పదములను ఆ 

చరణకు తెచ్చుటకు ఇప్పుడిప్పుడే ఆయా ప్రాంతీయులు 

(ప్రయత్నించుచు 'పెక్కువిమర్శలకు లో నగుచుండుటచేతను, 

మా కార్యమును అట్టివానికి పర్యాప్తము కానీయక పరిమిత 

ముగా నిలుపకొంటిమి. సంస్కృత భాషా సంపర్కము 

చేత కన్నడభాషలో ఒకవిధముగా కొంత సులువుగా మన 
కర్ణమగు పదములు కుదిరినను తమిళములో క్రొత్తగా 

కల్పింపబడిన పదములు తమిళులకే చాలమందికి ఇంకను 

అభ్య స్తము కొవలసియున్నది. కాబట్టి చాలవజణకు అత్యం 

తాధునిక పదజాలనమ(గ్రములై యున్న శబార్థచం ద్రికౌది 

నిఘంటువులను (ప్రధానీకరించుకొని ఈమూడు భాషలలోను 

పాదుకొనిపోయిన సంస్కృతాంధ్ర ద్రవిడ కర్నాట శబ్దము 

లను (గ్రహించి ఆంధ్రులకు తెలుగు పదముల నుపయో 

గించునపుడు సరియైన తమిళ కన్నడ పదములను తటా 

లున నిన్సంశయనుగా (ప్రయోగించుట కనువైన యట్లు 

కూర్చితిమి. 

అనాదిగా సంఘ వాజ్మయకాలము నుండియు, 

తమిశములో సంస్కతపదములు వందలకొలది కనబడు 

చున్నవి. ఇవి నంస్కృతమునుండి తమిళమున కెక్క_క 

తమిళమునుండియే సంస్కృతములో (ప్రవేశించినవని మన 

తమిళ సోదరులు ఇప్పుడు పరిశోధక (గంథములు (వాయు 
చున్నను, సిద్ధాంతము లెట్లున్నను, ఉభయసామాన్య పద 

జాలము సమృద్ధిగా నుండుటచేత, తత్సమ తద్భవ పదము 

లకు ఆయాభాషలలోని తుల్యపదముల నేయిచ్చి వానితో కూడ 

తమిళ కన్నడ 'దేశ్య పదముల నిచ్చితిమి. మజియొక 

కారణము మన మామూలు దైనందిన సంభాషణలలో మన 

యన్ని భాషలలోను సంస్కృత పదములు చాలవజకును 

కలసిపోయి నుబోధమగా నుండుట వీర్వివాదము. ఇంకొక 

విషయము . చక్కగా పరిశీలించిన తెలుగువారికన్న 

తమిళులే ఎక్కువ సంస్కృత పదములను (ప్రయోగించు 

చున్నట్లు తోచుచున్నది. (ఆంధ్రుడు “అయ్యా బాగున్నారా 



తీభాహా నీఘంటువ _  పోదాతము (తేథౌసా నిఘంటువు ద 

యన్నచో తమిళుడు “హౌఖ్యమా సార్ అనుట మనకు 
నిత్యానుభవము. ) తటాలున సద్యఃస్ఫురణకు సంస్కృత 

పద ముసయోగపడుచుండగా భాషాజ్ఞానముకొటికు తమిళ 

పదము పనికివచ్చుచున్నది. మజియొక అనుకూల మేమ 

నగా పెక్కు_ తమిళపదములు అచ్చ తెనుగుపదములుగా 

కనబడుచున్నవి. కొన్ని ద్రావిడ పదములు భిన్నార్గములలో 

కూడ ్రయుక్తము లగుచు ద్రావిడభాషా సిద్ధాంత పరి 
శోధనకు స్ఫోరకముగా నున్నవి. ఇట్టివానినికూడ హెచ్చ 

రించితిమి, ఇంతవటికు శబ్ద సేకరణను గూర్చి యైనది. 

ఇక ఉచ్చారణ ౨ ఆంధ్రులకు కన్నడములో ఉచ్చా 

రణ ఎక్కువ కష్టముగాదు. శబ్దము చివర [ప్రత్యయములు 

రాక బోడిగా నిలుచుట వారి భాషా స్వభావము. లిపి 

ఇంకను సులభము, ఇంచుమించు ఒకే. తమిళములో 

రెండును కష్ట సాధ్యములు. ఉచ్చారణ యొక విచిత్ర 

వైఖరి. లిపి అంతకన్న విచిత్రము. పరుపాక్షర 
ములు లేనందున క వర్ణామలలో క ఖ గ ఘ లకు 

" బదులు కకారము మాత్రమే కలదు. ఇళ్లు “చటత పిలే 
అన్ని మిగిలిన వర్గములకును. పీసిని సందర్భానుసారముగా 

నుచ్చరింపపలెను. అకం (ఇ/!51 = ఇల్లు ) అని (వాసి 

అహం అని చదువుమరు, ద్విత్వము వచ్చినచోటులలో 
పక్కం౦ం (6ఆతతటి) = ప్రక్క: ను యథాలిఖితముగా 

నువ్చరింతురు. పజ్కు పంకు (ఒణజత్ర = భాగము)ను 

పంగు అని ఉచ్చరింతురు, ఇట్టి పదములను ఆంధ్రుల 

తమిశోచ్చారణ కనుకూలముగా ఉచ్చారణ ననుసరించియే 

(వాసితిమి, సంస్కృృతమురాని తమిళులు, “(ప్రకా 

రము” “ఆరోగ్యము? వంటి పదములను తమ లిపులలో 

(వాసికొని “(ప్రహారం” “ఆరక్కియం” అని యనుట 

క్రొత్తగాదు. ఆరోగ్యస్వాము లెందటో  అరక్కియ 
సాము "లై యున్నారు, ప కారమును *పిగను “బోగను 

కూడ ఉచ్చరింతువు. పాంపు (౫74౬౧) పొంబు (పాము 

అనకు. వుని బండి) వండిగాను; ఇటం (=చోటు) 

ఇడం గాను, కట్టి, కట్టిగాను, కద్దిగాను, గట్టిగాను; గడ్డి 

గాను అగుటకు అవకాశములు గలవు. ఉప్పు మాత్రము 

ఉప్పే. కాని సమయానుసారము ఉబ్బు కావచ్చును. “శ 
ష సిల బాధ వర్ణనాతీతము. “శంకర శి శకల చూడి 

యనుఏకు *సంకర నపి సకల నూడి అనియో, “జంగర 

జబీ జగల జూడ” అనియో సనలుకుట జగత్స సిద్ధము. 

ఒక్క “చి కారమునే “శి “జి *సిలుగా పలుకు 
టయు తెలిసినదే. “పౌచి_ పాకి కంజి- కంచి, కంచి 

వరం . కంజీవరం, చెల్లు; సొల్లు, కొల్లు, ? ఇదంతయు 

నిట్టుండగా ఇది చాలదని అన్నిటిని మించి అ అని యొక 

వింతయక్షరము తమిళములో కలదు. దాని స్థానమున నేటి 

కన్నడములోను తెలుగులోను ళకార డకారములు గలవు, 
అరటిపండుకు “వాజీప్పజీం ' తమిళులే చాలమంది నోరు 

తిరుగక “ వాళప్పళం ' అనువారు గలరు. దీని యుచ్చారణ 

విని గహింపవలసినడేగాని తెలుగులో (వ్రాయుటకు తగిన 

యక్షరము లేదు. జ కొంత సమీవమే గాని సరికాదు, 

వాజప్పజం అన్న బాగుండదు. “ద్రావిడ కజగం " అని 

మనవారు పలికిన వికారముగా నున్నదిగదా. ఇంగ్లీషు 

6% మరికొంత సమీపము, VAZAPPAZAM. కాని 

ఇదికూడ వికారమే. ఇ అను నక్షర మే దానికినరి. వైష్ణవ 

(గ్రంథములలో సీ యక్షరము మనవారికి పరిచితమే 

(తిరువాయ్మొక్ర). అట్టి పదముల _ సందర్భోచితముగా 
టి కు శ ను వాడితిమి. *అకారము” “చకారము” అని 

యనవలసినచోట్ల వీరు *'అగరం: చగరం” అందురు. ఉదా + 

తిరుక్కురళు మొదటిపం క్తి *అగరముదల ఎట్రు త్తెల్లాం”* 

(అక్షరముల కన్నిటికిని అకారము మొదటిది). ఇవన్నియు 

నెమ్మదిగా గ్రహింపదగినవి. తమిళులకు ఒత్తులు లేవు 

సరిగదా ద్విత్యాక్షరములను, సంయు క్రాక్షరములను గాని 

(వాయవలసినయెడ ల అర్జాకర ములను ముందుగా (వాసి 

అమే పఠింతురు. అక్క (ఆతతగ7) అజ్ఞ (ఈ౯|౯ త్ర) 

ఇత్యాదులను అక్ క; అణ్ ణ అని (వ్రాయుట వారి పద్ధతి, 

ఉచ్చారణయు (వాతయు ఒకవరుసలో నున్నవి. మనము 

“అన్న” అని వ్రాసినప్పుడు తర్వాత (వ్రాసిన ఒత్తును 



తిభాషా నిఘంటువు . ఉ పోదాతము (తభ ఘంటువు . ఈ ర 

ముందు పలుకుచున్నాము, అద్దమును అద్ దము అనిగదా 

న్యాయముగా (వ్రాయవలెను. అదద్ము అని, వ్రాసిన 

ఉచ్చరించిన నెంత వికారము. తమిళులుకానివారందణును 

ఇస్తే వాయుటయు, తమిళులు వేజుతీరున (వాయుటయు 

లిపిసరిణామములో పరికోధనీయాంశ ములు. 

తెలుగులో మొన్న మొన్నటినబకు నుండిన వలపలి 
గిలక (౯) రేఫస్థానీయము, ఇతరు లింకను వాడుచుండి 

నను నేడు కనబడదు. ఉదా: దర్పమును దపజాము అని 

(వాయుచుండిరి. హిందీ కన్నడాది భాషలలో నున్నది. 

నేటి మన విద్యార్థులు దపన్ ము అని చదివి అర్థముకాక 

ఆశ్చర్యపడుదురు. ఇది కన్నడము చదువగోరువారు 

(గహింపవలెను. కాని యీనిఘంటువున దానిని వాడ లేదు. 

ఈ నిఘంటువుయొక్క (పయోజనము 

(పతి నిఘంటువును గుజించియు ఇదియొకసమస్య, 

బొత్తిగా (తెనుగుగాక) ఇతరభాషలు రానివారికి ఇది 

కొంత వటబకు చిక్కే. తమిళమునందుగాని తెనుగునందు 

గాని ఒకపాటి (ప్రవేశముగలవారు దీని (ప్రయోజనమును 
గు ర్పింపగలరు, అక్షరజ్ఞానము, ఆయా భాషలస్యరూపము, 

ఉచ్చారణాదులు కొంత తెలిసియుండవలెను. చిన్నతరగ 

తుల పాఠ్య(గంథాదులను చదివి కొంత వాక్యరచన అల 

వబుచుకొ నియుండిన మణియు మంచిది. అట్టివారు తెలుగు 

కోణమునుండి చూచునప్పుడు ముందుగా మనసున తెనుగు 

శబ్దమే తోచునుగాను దానికి కన్నడ తమిళళబ్దములను 
చూచుకొనుటకు ఇది అనుకూలము. మైగా ఒక్క తెనుగు 

పదమునకు లెక్కలేని అర్థములు తెలుగులోను ఇతర 

భాషలయందును కూడ నుండునప్పుడు వరుస ప్రకారము 

తెలుగర్భములను తమిళ కన్నడ పదములను ఇచ్చితిమి. 

ఒకయర్థమందే సెక్కు_పదము లుండినప్పుడు ప్రయోక్త 

తన భామాజ్ఞానము ననుసరించి సమయోచితముగా (ప్రవ 

ర్రించుట కనుకూలముగా పదములను ఆర్థములను (ప్రద 

ర్నించితిమి. కాని బొత్తిగా ఈ యితరభాషలు రానివారు 

కూడ వినోదముగా ఈ నిఘంటువును చదువుచు పోయిన 

యెడల కూడ కొంత భాషాజ్ఞానము కలుగకమానదు. ఇట్లు 

సదములను (గ్రహించినవారు వాక్య వ్యాసరచనాభ్యాస 

(గంథనులచేత భాషాజ్ఞానము సంపాదించుకొనుటకును ఇది 

అనుకూలమే. మజీయొక యనుకూల మమనగా ఇవి 

మూడును ద్రావిడభాషలు గాన ద్రావిడపదజాలము బోధపడి 

మన తెలుగుపదములే ఇతర ద్రావిడులు ఎట్లు కొన్నిటిని 

సమానార్థక ములుగాను కొన్నిటిని భిన్నార్గకములుగాను, 

భిన్నోచ్చారణతోను వాడుచున్నారో తెలియును. (ఉదా: 

చెవి, శెవి, కివి. ఎలుక, ఎలి, ఇలి; నెమిలి నవిలు, 

మయిల్ = తోగై = ఇత్యాదులు) ఫై లాలజీ విద్యార్థులకీది 

చాల సహాయకారి. సంస్కృత పదములను గుర్తించు 

నప్పడు మనమీద నెంత సంస్కృత ప్రభావమున్నదో ఇత 

రులమీద నెంతయున్నదో, ఇప్పుడు ఇతరుల భాషావాద 

ములు ఎంతవజికు సమంజసములో సుబోధమగును. దేశ 

మందు కోట్లకొలదిజనులు) తమకు తెలియకయే, ఆప 

యత్న ముగా, పరంపరాగతములైన, సదములనే వాడు 
చుందురు. అవి చాలవజణకు సంస్కృత ములుగా నే 

యుండును. తమిళమునుండి తొలగింపరాని సంస్కృత 

పదములను గుణించి తమిళసోదరులు ఇప్పుడు నూతన 

సిద్ధాంతములను (ప్రతిపాదించుచున్నారు _ ఏమనగా, ఇవి 

తమిశపదములే సంస్కృతమున కెక్కినవి __ సంస్కృ 

తము అనగా లౌకిక సంస్కృతభాష ఇతర భాషలనుండి 

చాలపదములను (గహించినది, ఈ తమిళ సంస్కృత 

సామాన్యపదములు అసలు తమిశపదములేగాన అవి 

తనుకు [గ్రాహ్యాములేయని. మంచిదే, మనకు సంతోషమే. 
ఈ సదములను వీరు తొలగింపరని తెలియుచున్నది. సమా 

ధానము ఏదైనను ఫలితార్థయు (ప్రధానము. 

చావిడభాషల స్వరూపము - చరిత 

తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళములు ద్రావిడ 

భాషలు. వీనికి చక్కని వాజ్మయములు కలవు. అశ్తై 

వాజ్మయముగాని లిపిగాని లేక సంభాషణరూసములో నే 



(త్రిభాషా నిఘంటువు _ ఉ పోద్దాతేము 

మొన్న టివజకునుండి ఇటీవల లిపిని గహించి వాజ్మయాభి 

వృద్ధి గనుచున్న తులుభాషాదులును గలవు. వీనిని తొలుత 

గుర్తించి (ద్రావిడ భా షాసిద్దాంతమును (పతిపాదించిన పండి 

తుడు కాల్ట్వెల్ దొర, దానిని తర్వాత "పెంపొందించి శబ్ద 

త _క్త్వ(గంథములను (పకటించినవారు, మా మాతాహులు 

(శ్రీ “తాతవెళ్లి మిఠాదార్” శేషగిరిశాస్ర్రిగారు, ఇటీవల 

నెందటోపెద్దలు కృషిచేసియున్నారు. (ద్రావిడపదము లన 
బడువానిని కొందు (ప్రాకృతపదములని (ప్రతిపాదించి 

నను, ఆ (ప్రాకృతముకూడ ఆర భాషా సిద్దాంతాదులచేత 

సంస్కృత వర్గమునకు అనేక కారణములచేత ఇముడ 

నందున '* ఆర్యధ్రావిడభాష”* లనబడు రెండు పరస్పర 

సందంధములేని వర్గములుండిన'్లే (గహింపవలసియున్నది, 

తమిళభాషావాదులు నేడు చెప్పునట్టి నందేహ్మగ_స్తపదము . 

లను..._నంస్కతములా కావాయని వదలినను? సిద్ధాంత 

మునకు మాత్రము లోఫములేదు, 

రెవరెండ్ కొల్తె గల్ తన Dravidian Compara - 

tivo Granminar లో ఇట్లు (వ్రాసినాడు “The Tamil 

language is undoubtedly the oldest, richest 

and most highly organised of the Dravidian 

languagos ”, 

రెవరెండ్ డా. వికాస్తో అనునతడు ఇట్లు వాసి 

నాడు ము the sixth or seventh century 

heloro Christ, at tho head of a colony of holy 

weobies, we find the celebrated Agastya called 

tho Hathor of Tumil. He is said to have learned 

ib from Skanda, the second son of Siva. We 

ఇం not to suppose that he formed the గ్ షే 

ulphabot. The words 'crtp 5 $(ఎ@ త్త and ఈల lg. 

(శువడిి), book are original Tamil; and show 

that such oxisted bofore there were any innova- 

tions from Sonskrit, which Agastya himself 

commenced. He formed the first Tamil gram - 

nur. Tb contained 12,000 sutras. All is now 

lost oxcopt 801110 fragmonts preserved by Thol = 

koppiyan in a grammar which bears his own 

name. Agastya wrote voluminonsly both in 

Tamil and Sanskrit. * 

ఇతడే ఇంకను ఇట్లు (వాయుదున్నాడు. 

“Iltis said that the language of the mountain- 

eers of Ra] Mahal abounds in terms identified 

with Tamil and Telugu. What is more singular, 

the names by which the ivory, apes, peacocks, 

conveyed by Solomon’s ships of Tarshish were 

known, are the same with those still used in 

Tamil, seeming to imply that the traders visited 

Ceylon or India aud obtained with these novel - 

ties their Tamil names Danta, Kapi and Togai 

as found in the Hebrew Bible. (దంత ము, కపి, 

తోగై = తోక గలది = పింఛము గలది = నెమలి)... 
The Tamil is not a vulgar dialect. Before the 

principal basis of the English had a written 

character it was a highly polished language. 

Its name signifies sweetness and it is not 

without its claim to eurfphonie charms and 

“linked sweetness”. ... Unlike several of the 

vernaculars of India, it is not as some have 

supposed, a daughter of the Sanskrit. Its 

alphabet differs not only in character but in 

sound and is more limited. 165 grammar, though 

conformed to the Sanskrit, as far as the genius 

of the language would allow is still very diffe - 

rent. It has no article, no relative pronoun, 

no dual number, no operative mood. lt differs 

in its numerals, in'manuy nouns, verbs and ad - 

verbs and in technical terms in grammar. In 

the declension of its nouns, the conjugation of 

its verbs and the arrangement of its sentences, 

it more resembles the Latin.” 

అన్ని భారతీయ భాషలును సంస్కృతమునుండి 

(గహింపగా తమిశము (గహింపలేదుగదా, ఆఅందుండియే 

సంస్కృత మునకు 81 పదములు ఎక్కి నవనియు, 21 పడ 

ములు ఈ రెండభాషలును మణి యొచ్చటినుండియో 

(గహించినవనియు, కాల్ల్వెల్లు (వ్రాసినాడు. పైగా సంస్కృ 

తమే తమిళమునకు అక్కర లేదట. “The Tamil the 



తిభాహా నీఘంటువ _ ఉపోదాతము (తిథాసా నీఘంటువు ద 

most cultivated ab - intra of all the Dravidians, 

can dispense with the Sanskrit altogather, if 

need be, and not only stand alone, but flourish 

without its aid.” ఇందులకు కారణములను తమిళ 

భాషావాదులు భిన్నరీతుల ఊహించినారు. 

"సంస్కృతము బాహ్మణులభాష, తమిళమును 

చుంఫపొందించిననారు (బాహ్మ ణేతరులును జై నులునునట. 

తిరుక్కురశు (వ్రాసిన తిరువష్ట వరు పంచమవర్దుల పురో 

హితుడుట. అవైైయ్యారు ఆతని సహోదరియట. చింతా 

మణి, నన్నూల్ ఇత్యాదుల రచయితలు జైనులు. పదు 

నొకండవ శతాబ్బమున రామాయణమును (వ్రాసిన కంబ 

మహాకవి (బాహ్మేతరుడు. సెరియపురాణమను శవ 

భక్తుల (08) చరిత్రలను (వాసిన శేక్కి.. ళా (బ్రగారు 

వెళాళకులమువాడు. ఇ'క్లే పలువురు, తమిళలిపియు ఇతర 

భారతీయ లిపులతో సంబంధపడినదికాదట, మొహెంజోద 

రోలో దొరకిన చిత్రలిపి (ద్రానిడులదట. _తమిళమున 

“వనుజతు? అనబడు గుండ్రనిలిపి బ్రాహ్మీలపి జన్యము 

కాదలి ౧ (ళు: ఠి (శకటరేఫము ఇత్యాదులు సంస్కృ 

తనులో లేవు. ఇట్లు ఎన్నియో చూపుదురు. 

కాని వీనికి ఆక్షేసములు లేకపోలేదు. తమిళము 

చాల ప్రాచీనమే యనుట బై బిలులోని యుదాహరణముల 

నలన నిస్సం దేహమే కాని పై విషయములు పూర్తి 

యథార్థ ములు కావు, సంస్కృతము (బ్రాహ్మణుల భాష 

కాదనుట మున్ముందు వివరింపబడును. తమిశ రచయితలు 

బ్రాహ్మణకులమువారు కాకపోయినను బ్రాహ్మణ సంస్క 

తికి, భారతీయ సామాన్య సంస్కృతికి, భిన్నులుకారు. 

తిరువళ్లువరు (బ్రాహ్మ శేతరుడు కావచ్చునుగాని పంచముడో 

లేక చాల అధమవర్ద్హుడో కాడని ఇటీవల పండితుల సిద్ధాం 

తము, ఆతని కురళనబడు సీతిశా ప్రగంథములో గృహ 

పీతి, లోక సీతి, రాజనీతి, కామళాస్త్రము కాకపోయిన 

సాంసారికమార్గము అనబడునవి మూడు థాగములుగలవు, 

ఇవి భారత, ధర్మశాస్త్ర అర్థశాప్ర వాత్స్యాయనాద్యనేక 

శాస్త్రముల సార మెగాక్క వీనిలో రాజ్యఫప్తాం గసిద్ధాంత ము 

చక్కగా ప్రతిపాదింపబిడియున్నది; ససంస్కృత భాషాపరి 

జ్ఞాన మపారముగా కనబడుచున్నది. ఈతని చిన్ని సూత్ర 

ప్రాయమైన (గ్రంథమును (గ్రహించి ఆ యా (గంథకారులు 

తమతమ (గంథములను పెంచి (వాసిరనుటకన్న ఆతడే 

సంస్కృత వాజ్మయసార మనదగిన (గంథమును తమిళ 

ముళో రచించెననుట యొప్పును, వళ్లవశదిము వల్లభశ బ్ల 

భవమనియు, ఇతడు రాజనియోగియో, సామంత (ప్రభువో, 

అమాత్యుడోయని మహాపండిత రాఘవయ్యంగా రనువారు 

వ్రాసినారు. అవ్వైయారు ఈతని సోదరికాదు, ఎవరో; 

అని తేలినది. జైనరచయితలు ఇతరత్ర (పాకృతము 

నభిమానించినవారు తమిళనాడులో తమిశమున వ్రాసినారు. 

వారి మతమును నంస్కారమును మగధదేశమందును 

పాటలీపుత్రమందును వర్ణిల్లి దక్షిణ దేశమునకు నచ్చినట్టి పే 

గాని ఇక్క డ పుట్టినట్టివికావు. మణీ, ఇతర రచయితల 

నాటికి సంస్కృతముయొక్కయు, సంస్కృత కావ్యముల 

యొక్కయు (ప్రభావము దేశమందు చక్కగా వ్యాసించిన 

తర్వాతివిగాని ముందువిగావు. తమిళ శే వసిద్దాంత మందలి 

శా ప్రీయసదజాలము సంస్కృత మయము. కాబట్టి పీరిని 

ప్రస్తావించుటవలన (పయోజనములేదు, 

నేటి తమిళలిపి అశోకుని [బ్రాహ్మీలిపినుండి (క్రమ 

పరిణామమందినడేగాని వేజుగాదని "ఇటీవలి సిద్ధాంత ము. 

జీ అ లు భాషకు తగినట్లు మధ్యకాలమున నిర్మించుకొన్న 
ఇట్, 

నూతన చిహ్నములు, అశ్తై ఎఏఐల ఒఓజొల 

హస్వరూపములును. మొహంజోదరో హరప్పల లిపి 
యొక్క- అంతు తేలలేమగదా. వీని వివరము ఈ యుపో 

ద్ధాతము చివర లిపి చరిత్రలో వివరింపబడియున్నది. 

ఇట్లు చారిత్ర కదృష్టితో చూచినయెడల తమిళ 

మందు సంగంవాడ్మయ మేర్చడునాటికే సంస్కృత పద 

జాలము కనబడుచున్నది. ఈ భాషాకా స్త్ర సిద్ధాంత ములు 

తరచి చూడను చూడను, గందరగోళముగానుండి తుదకు 
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ఘట్టకుటీప్రభాతన్యాయమును విధిలేక, పాత నిద్ధాంతమునకే 
వచ్చుటయు జరుగుచున్నది. సంస్కృతము (బ్రాహ్మణుల 

భాష (ద్రావిడము బ్రాహ్మ బేతరులది అని యొకవైపు చెప్పు 
చునే, సంస్కాతములోనికి [ద్రావిడపదములు వొచ్చినవని 

చెప్పుచు మరల (ద్రావిడభాషయు వాజ్మ్యయమును సంస్కృ 

తముచేత అభివృద్ధియైన వనుచున్నారు. 

“The Tamil has cartainly been greatly 

enriched from the Sanskrit and has barrowed 

from it some letters, rather, however, as 2 

convenience than necessity. There is no reason 

or rejecting this aid, within proper bounds. 

By it the language has become copious, as 

before. It was precise, philosophical and energe - 

tic...” (Bhavanandam Pillai, Tamil Dictionary ) 

Vocabulary అను శీర్షిక క్రింద పీరే ఇట్లు (వ్రాసినారు. 

“We have to consider those phases of our 

language that call for speedy reform; and the 

first of these that demands our foremost atten - 

tion is the vocabulary of our language. Though 

it is now difficult to decide what the character 

of the vocabulary of primitive Tamil was in 

those prehistoric times when the light of Sans - 

krit civilisation had not reached it, we have 

reasons to think that it indicated ఓ life which, 

though not highly civilised, was surely 

far from being savage. Later on when the 

whole of Southern India was swept over by a 

wave of Sanskritie civilisation, which had begun 

to enliven every nook and corner of the land, 

the Tamil language very wisely and discreetly 

bent its head to the overwhelming force of the 

new influence and allowed itself to be streng - 

thened and vivifl-d and improved by it. But 

long after, when our country was invaded 

and occupied by tho Mussalmans from the 

North and the land was flooded by a flux of 
new words relating to the Judicical aud revenue 
administration 01 the country which these con - 
querors had the privilege to overhaul and 

manage, we find that the portals of our literary 
language were firmly closed against these alien 
words and admittance was stoutly refused. The 
spoken language on the other hand ... began 
to admit them freely into its fold ... <.. ... 
difference which has today ‘widened into a gulf 
of almost impassable breadth ... ... Again, when 
after many centuries ... we find the same state 
of affairs: the literary language is obstinately 
as ever refusing admission to foreign words and 
the spoken dialect is freely adapting itself to the 
new environment. The question now is: How 
are we to make up the difternce between the 
spoken and the written language? There are 
only two courses open; one is to make the 
language weave out of its own bowels new 
compounds that would couvey the new ideas 
now claiming expression in our language and 
the other is to import unhesitatingly the ready - 
made words from other languages” అని (వాపి యీ 

విషయమును కూలంకషముగా చర్చించి తుదకు వ్యావ 

హారికభాషా (ప్రవాహములో త త్తద్భాషానుగుణ్యమైన ఉచ్చా 

ను పొంది (అనగా తత్సమమో తద్భవమో ఐ) మన 

భాషలలలో కొంతకాలమునుండియు ఊతగొని నిలిచి 

పోయిన పదములను (గ్రహింపవచ్చునని తేల్చినారు. 

ఎందులకనగా, నిత్యజీవితములో జనులు, కవులును పండి 

తులును కారుగాన, క్రొత్త వస్తువులును వానితో క్రొత్త 
పదములును వచ్చినప్పుడు వానికి తదు భాషనుండి నూతన 

పదములను కల్పించుట ఎజుగరు. అన్యదేశ్యములనే తమ 
కనుకూలముగా మార్చి (గహింతురు, శ్రేపిన్లై గారు ఇంకను 

ఇట్లు (వ్రాసినారు. 

“Today ahout 209. Urdu words and 
half as many lnglish words await admis - 
sion into the Tamil language. A carefull analysis 
011677 of these given below will show clearly 
that all of them are highly indispensable to us, 
and it is not possible to carry on any decent 
conversation or transact any daily business 
without them. Of words relating (1) to Law, 
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we have:—cutchery, vakil, jamin, asal 606, 

from Urdu sources; and Judge, magistrate, 

appeal, etc., from English: (2) relating to 

Revenue :~— tahsil, munsif, sircar etc., from 

Urdu; and collector, clerk, etic., from English; 

(9) relating to Arts and civilizasion ఫా rail, 

ticket, station, motor 6004, from English.” 

ఇట్లు వ్రాసి తమిళలిపికి సంస్క- రణావశ్యకతకలదా, 
శ అను నక్షరము రేం, funnel మున్నగువానిని ఉచ్చ 

రించునప్పుడు చేర్చుకొనవలదా యనుటను చర్చించి; ఆంగ్లే 

యులు మన అరిసిని (తమిళములో బియ్యము) 1166 

అనియు, తంజావూరును టాంజోర్ అనియు, చోళమండల 

మును CoromMandal అనియు మార్చినశ్తే ‘ phonological 

methods’ ననుసరించి మార్చిన పరవాలే దన్నారు. 

సంసస్స్యాతపదములను గుజించి.... 6762 these words 

have had to pass through the process of pho- 

nological changes, we should, therefore, take 

the loan words as we find them used by the 

people, as they are modified in the current of 

our language wherein their pricking points 

are worn off, their angularities removed and 

their surface is polished,” 

కాని చివర ఖగ ఘ ఇత్యాది తమిళమునలేని 

యక్షరములను తెచ్చుకొనుట మంచిదన్నారు. కమిళక 

(ఆ) కారమునకు అడుగున చుక్కలనుపెట్టి ఆ క త 

ఖగ ఘ లుగా (ప్రతిపొదించినారు. ఇప్పుడు చాలమంది 

సంస్కాత శ్లోకములను ఇళ్లే (వ్రాయుచున్నారు. ఇంత 

కన్న (గ్రంథాక్షరములనుండి (గహించుటయే మంచిదికాదా. 

(గం. అక్షరములకు ఈ పీఠిక చివర చూడుడు) క, 1కు 

ఇప్పుడు తమిళులు .*, అను తమ (అక్ _- అహ్) నే వాడు 

చున్నారు. క వర్షమువలెనే మిగిలిన వర్గములకును ఈ పద్ధతి 

అనుసరింపబడుచున్నది. 

ఇదంతయుచూడగా సంస్కృత ము, అదెట్టిదై నను, 

తస్పనిసరియని తేలుచున్నది. తమిశమునకే సంస్కృతము 

పనికివచ్చినప్పుడు ఇతరులమాట అదెంత, మదరాసు విశ్వ 

విద్యాలయమువారి Tamil Composition Committee 

Report 1925 లో నిట్లుక లదు..." Resolved that the 

borrowing of foreign words be allowed in Tamil 

ఎట Note - In this resolution borrowing from 

Sanskrit is not looked upon as borrowing from a 

foreign source.” కాని (ప్రస్తుతము భాషాప్రయుక్త 

రాష్ట్రములు వరిలుట కారంఖించి (పాంతీయాభిమానము 
(a) me 

చిత్రవిచిత్రగతులను (ప్రదర్శించుచుండుటచెత ఆయాప్రాంతి 

యులకే అర్భముకాక, దిగ్భమగొలుపు పదజాలము ఉత్ప త్తి 

యగుచున్నది. ఇందు రాజకీయముండుటచెత వానికి కొంత 

కాలము గడచినగాని నిఘంటువుల కెక్కు_ (ప్రామాణికత 

రాదుగాన ఇట్టి పదములను ఇందు (గహింపలేదు. 

ఇప్పుడు కొంత సంస్కృతాంధ్ర (ద్రావిడ కర్ణాటక 

భాషలయు దేశములయు చరిత్రను దిక్సదర్శనముగా 

చూచుట మంచిది. వాని పరస్పర సంబంధము తెలియును? 

శబ్దముల మూలరూపనుల నన్వేషించువారికి పెద్దపెద్ద 

మూలాధార నిఘంటువులను చూడగోరువారికిని ఆసక్తి 

జనకముగా నుండును, 

మనభాషలు 

నేడు భారత దేశమందు (ప్రధానథాషలుగా మన మను 

కొను సంస్కృత (దావిడములలో పాబీనతమము తమి 

శముగానే కనబడుచున్నది. ఇచ్చట సంస్కృత మనగా 

తౌకికసం స్కృాతమునే (గహింపవలెను. మలయాళము 

మొన్నటివజకును తమిశములో అంతర్భాగము. తమిళము 
నకు తర్వాత, దాదాపు క్రీ. శ. ఐదవ, లేక, ఆటివ శతాబ్ద 

మున కన్నడమును, ఏడవ శతాబ్దమునుండి తెలుగును 

కనబడుచున్నవి. వీనిలో ఎనిమిదవ శతాబ్బమునుండి 

కన్నడమందు వాజ్మయమును, పదునొకండవ శతాబ్దము 

నుండి తెనుగునందు వాజ్మయమును కనబడుచున్నవిగదా, 

ఇందులో తెలుగు ఆంధ్రమేయఘైయుడినయెడల శాతవాహా 

నుల కాలమునుండియు దీనికి వాళ్మయముండి యుండ 



J 

వలదా * కానరాదుగదా! మటీ, ఏయితరభాషకును కాన 

రాని = ఆంధ్రము తెలుగు అను . రెండు పేర్లు మనభాష 

కెందుల కేర్పడెనో. ఇది పరిశోధింపదగినదిగదా. (పాదీ 

నాం(ధ్ర శాతవాహనులకు ప్రాచీన తమిచలు (సంఘం 

వాజ్మయమునాటివారు) సమకాలికులు కాబట్టియు, నాటికి 

సంస్కృతము లౌకికవ్యవహారశాసనాదులభాషగా కనబడదు 

కాబట్టియు ఈ కాలమునుండియే (ప్రారంభించుట 

మంచిది. 

(ప్రాచీనాంధ్ర శాతవాహనులు (క్రీ పూ. దాదాపు 240 

నుండి, లేదా కొందటి ననుసరించి 270 నుండి, దకీకా 

పథమును పరిపాలించినను వారు (ప్రాకృత భాషనే ఆదరించిరి 

గాని సంస్కతమును ఆదరింపలేదు. కథాసరిత్సాగరము 

లోని గుణాఢ్యుని కథను మాటవరుసకు నమ్మినను (నాకు 

నమ్మకము లేచు. చూ. నా వ్యాసము, ' కథాసరిత్సాగరము 
నకు మూలమేది* భారతి 1060 జూన్ ) గుణాఢ్య 

శర్వవర్మల ప్రతిజ్ఞలచేత సంస్కృత మందు పండితుడైన 

శాత వాహనమహీసతి బృహత్క_థకు సంస్కతాను 

వాదము (ప్రాయింపక, లేదా, తానై నను వాయక, ఆ పైశాచీ 

బృహత్క_థ నే యథాత ధముగా, పెశాచియందే లోక 

మందు (ప్రచారము చేయించుట ఆశ్చర్యముగదా ! 

లౌకిక సంస్కాతవాజ్మయ  మెప్పుడు (ప్రారంభ 

మాయెనో తెలియదు గాని, శాసనములలో మూత్రము 

సంస్కృతము కీ. శ, రెండవ శతాబ్ద మునకు ముందుండిన 

నిదర్శనములు కానరావు. పాణినీయాది వ్యాకరణములును, 

కొటినీయార్భ ళాస్త్రాదులును కొన్ని క్రీ. శ. మునకు 

ముందుండిన వేమోగాని మిగిలిన వాజ్మయమంతయు తర్వా 

తిదిగానే కనబడుచున్నది. మతి లౌకికసంస్కృతము చాల 

(ప్రాచినమై యుండినయెడల అశోకుని కాలమునుండిగాని 

చంద్రగు ప్పుని కాలమునుండిగాని ఎక్కడను మందుకొటి 

కైను రెండు పం క్రులు సంస్కృతము శాసనములలో 

కనబడదా ! 

B 

వీిభాసి నిఘంటువు . ఉపోదాతము త్రీభాషా నిఘంటువు ర 

సంస్కృత భాషయొక్క- (పారంభ కాలము 

వైదిక వాజ్మయమునకును లౌకిక సంస్కృత వాబ్మ 

యమునకును నడుమ కొన్నివందల సంనత్సరములు, బౌద్ద 

జైనమత (పచారములచేత (పాకృత భాషలు వర్టిల్లి నవి. 

సంస్కృృతభాష యొకటియుండి. దానిని మాని (ప్రాంతీయ 

భాషలలో చౌద్దులును జై నులును (పచారమొనర్చిన టాక 

దురభి పాయము లో కములో ఎర్పడియున్నది. (ప్రాకృతా' 

దుల సంస్కరణమే సంస్కృత భాషకు పునాది. ప్రాకృత మే 

మార్పుచెంది సంస్కృత మైనదని మన యాలంకారికులు 

చెప్పుచున్నారు. 

ఆ సకల జగజ్జన్తూనాం వ్యాకరణాదిఖి రనాహిత 

సంస్కారః సహజ వచనవ్యాపారః (ప్రకృతి; తత్ర 

భవం, పైవవా (పాకృతమ్. * ఆరిసవ ఆ కేసిద్ధం దేవా 

ణమ్ అద్దమాగహో వాణీ” ఇత్యాది వచనాత్ (ప్రాక్ 

పూర్ణంకృతం (ప్రాకృతం, బాలమహిళాది సుబోధం సకల 

భాషానిబననభూతం వచనముచ్యతే. మేఘనిర్ము క్షజలమివ 

ఏకస్వరూపమ్, తదేవచ దేశవిశేషాత్ సంస్కార కర 

అాచ్చ సమాసాదిత విశేషం సత్ సంస్కృృతా దుత్తర 

విభేదా నాప్నోతి. పాణిన్యాది వ్యాకరణోదిత శబ్దలక్ష కోన 

సంస్క_రణాత్ సంస్కృత ముచ్యతే. తథాచ (పాకృత మేవ 

కిజ్చీ ద్విశేషలక్షణా న్మాగధికా భణ్యతే .... =. ప్రాకృత 

మేవ కిజ్బ్చోద్విశేషాత్ పైశాచికమి ఉల 020 శూర సేన్యపి 

(పాకృతభాషెవ aes wee త్రథాహా ప్రాకృత మే వాప(భ్రంకశః స 

ఏవానై క రుపనాగ రాభీర (గ్రామ్యత్వభిదేన త్రిథో కః, 

తన్నిరాసార్థ ముక్త భూరిభేద ఇతి. కుతః? దేశవిశేషాత్ 

కారణాతి. తస్య లక్షణం లోకాదేవ సమ్యు గవసేయం. ” 

“ఇట్లు ప్రాకృత మే మార్పుచెంది సంస్కృత మాయెనని 

"పెద్దలు చెప్పియున్నారు, ” అని మా తాతగారు శ్రీ 'వేనము 

చేంకటరాయశాస్ర్రిగారు తాము వ్రాసిన “ఆంధ్ర వ్యాక 

రణ సర్వస్వ తత్త్వము" లో పుట 20 లో (వాసి 

యున్నాము, 



తిభాసా నిఘంటువు _ ఉ పోదాతము (తిభాసా నిఘంటువు ర్స 

సంస్కృృతమును ఏకొద్దిమంది సాణీన్యాదిపండితులో 

వాడుకొనుచుండి, వారికడనుండి అది అఆసేతుహిమాచలము 

'దేశవ్యా ప్తముగా ఆదరింసబడుటకు కొన్నీశతాబ్దములు పట్టి 

యుండవలెను. మనపురాణములలోని విషయములు చాల 

పురాతనములేయైనను అవి లౌకికసంస్కృత భాషలో క్రీ.శ, 

మూడవకశ తద్ది ప్రారంభముననో కొంత తర్వాతనో (వాయ 

బడియుండవలెనని చరిత్రకారమతము, 

మతియొకరహస్యము బయలుపడుచున్నది. దేశ 

మందు పొకృతాదులు సర్యవ్యా ప్పములుగా నుండిన కాల 

ముననేగదా తమిళముకూడ వర్టిల్లి నది. తమిళమును (ప్రాకృ 
తాదులలో వ్యాకర్తలుగాని ఆలంకారికులుగాని చెప్పలేదు. 

భరతనాట్య శా_స్పమందలి భాషానిబంధనములో పాత్ర 

లకు (ప్రాకృతాది పాత్రోచిత (ప్రాంతీయభాషాప్రయోగాది 

సందర్భములలో (ద్రావిడభాషను చెప్పియున్నాడు. తమిళ 

ములో కూడ (ప్రాకృతాదులవలె ద్వివచనములేదు. (ద్రావిడ 

భాషలలోను లేదు, *తెలుగుంబ్రాకృతభంగిన బలియుటచే 

నేకవచన బహువచనంబులగాని ద్వివచనంబులు లే” వని 

విన్నకొటపెద్దనా ద్యాలంకారికులు చెప్పియేయున్నారు. 

తమిశమునుండి సంస్కృుతమునకు వదములు ఎక్కి 

యుండునని (ద్రావిడభాషా పరిశోధకులు చెప్పుచున్నారు. మటిీ 

యన్ని (ప్రాంతీయభాషలనుండియు (గహింపబడి సంస్క 

రింపబడియుండినది వా_స్తవమైనయెడల ఇందాశ్చర్య మేమి 

తమిళపాక్సత సంబంధములు పరిశోధనార్హములు. 

ఆం|ధ్రశాత వాహనులకు సమకాలముదిగా కనబడు 

సంఘం వాజ్మయములో శాలివాహన స ప్పశతిలోని భావ 

ములు చాల కనబడుచున్న వి --- అహనానూరు ప్పరనా 

నూరు ఇత్యాదులవలె సిదియు సంకలన (గంథముగదా. 

మామూలనారను సంఘకవి శాతకర్ణులను (నూట్రువర్ 

కన్నర్) సపేరొ_నుచున్నాడు, మౌర్యులు దుష్టులన్నాడు 

(వంబమోరియర్ ). ఇదికూడ పరిశొధింపదగినది, 

౧౧. 

భారత దేశమందు ఆసేతుహిమాచల పర్యా ప్పముగా 

రాకపోకలు, రాజకీయాదులు, వాణిజ్యవ్యాపారములు 

జరుగుచుండినందున పదజాలము వ్యాపించియుండునను 

టలో సందేహముండనక్క_ర లేదు, [క్రీ పూ. 800 ప్రాంత. 
ముననే చంద్రగు ప్రవార్యుని యాస్థానమునకువచ్చిన (గ్రీకు . 
రాయబారి మెగా స్తసీసు, పొండ్యులను? పొండ్యకవాట . 

మును పేర్కొన్నాడు. ఈ కవాటము. పాండు్యుల. 

రాజధాని. తమిళములో దీనిపేరు కపాడపురం. 

మూడుసంఘములలో రెండవసంభఘము వెలసినచోటు3 

అశోకుడు తన శాననములలో దక్షిణ ప్రాంతీయులనుగా 
పాండ్య చోళ కేరళపుత్ర ' సత పుత్ర లనువారిని పేరొ్క_ 

నెను. (క్రీ. పూ. 165 లో కళింగభారవేలుడు. తనకు పశ్చిమ 
ముననుండిన శాతవాహనులను జయించుటయేగాకు తన 

కాలమునకు దాదాపు వంద సంవత్సరముల నుండియు సం 

యు క్రరాజ్యములుగా కలసియుండి మహానముదములమీద 

నౌకావ్యాపారము చేయుచుండిన చేరచోళపాండ్య(ప్రభువుల 
సము ద్రాధిపత్యమును తన నౌకాబలముచేత ధ్వంస మొనర్చె 
నని శాసనము ప్రతిప్టించియున్నాడు, ఇదంతయు (ప్రాకృత 

వాజ్మయకాెలము. 

శాతవాహనుల పతనానంతరము (క్రీ. శ, మూడవ 
శతాబ్దమున సల్లవులు తలయె త్తి సంస్కృతము (క్రమముగా 

దేశవ్యా ప్తమెైనది, సంఘం వాజ్మ యమున పల్ల వుల (ప్రసా 

వన బొత్తిగా లేదనియు అందుచేత వారు తలయె తుటకు 
ముందే సంఘం వాజ్మయము పూ ర్తియైనదనియు "తమిళ 
పండితుల యభ్మిపాయము. అదిమొదలు దేశపర్యా ప్తముగా 

సంస్కృతము అభివృద్దికాగా తమిశముయొక్క_ ప్పరోగమ 
నము కొంత మందగతి చెందినది, సల్లవ మహేంద్రవర్మ 

వజకును జైనులు తమిళదేశమున రాజాదరము నంది 
యుండిరి. అటుతర్వాత వే వులు రాజులను కమ మతము 
నకుతత్రిస్పి క్రమముగా దేశమందు జై నమతమునకు పలుకు 
బడిలేకుండ జేసిరి, పల్లవుల రాజధాని కాంచీనగరము. వీరు 
తమిళమును ఆదరింపలేదుగదా, మణి ఆంధ్రదేశమునుండి 



తిళోపసా నిఘంటువు. ఉ పోదాకతము. (తిభాహి నిఘంటువు ర 

తమిళ దేశ మునక వ్యాపంచినవారు వీరు.బలవంతులై చేరచోళ . 

పాండ్యులను జయించి సింహళసర్య న్ల వ్యా సామాజ్య 

మును జయించుటయేగాక ఉత్తరమున కర్ణాటకులైన 
చాళక్యులతోను తూర్పున వేంగీచాళక్యులతో ను యుద్ద 

ములు చేయుచుండిరి. వీరు తమిళులు కారనియు చేరచోళ 

పాండ్యులే తమిళులనియు తమిళశపండితుల యభిపాయము, 

ఇట్లుండగా ఆశ్చర్యకరముగా, (ద్రావిడశబ్దము ఇతరుల 

'కెవరికిని అన్వయింసక ఒక్క_ పల్లవులకుమా త్రమే అన్వ 
యించుచున్నదని కీ. శే. శ్రీ మట్టూరి వెంక టామయ్యగారు 
(నామిత్రులు) చిరకాలము క్రిందనే (ప్రకటించిరి. Jంrnal 

of Oriental Research ఈ విషయమునే ఇటీవల [శీ డౌ, 

రమేశకాగారు బలపజచిరి. (చూ, హొదా, శాసన.) ఇది 

వా _స్తవమైనయెడల తమిళ ద్రవిడశబ్దములు భిన్నార్ధకములా 

యను పెద్ద సందేహము కలుగునుగదా ! మనకిచట (ప్రధా 

నము పల్ల వులకాలమున దేశమందు నంస్కాతము 

వ్యాపించి లెక్క లేని సంస్కృత పదములు తమిళములో 

(ప్రవేశించిన విషయము. 

లౌకిక సంస్కృృతవ్యా సిని గుజీంచి ఇప్పుడు వివ 

రింపవలయును. తమిశములో (ప్రవేశించిన సంస్కృత పద 

ముల చరిత్ర పరిశోధింపదగినదే గాని సంస్కృతము 

మాశ్రము బొత్తిగా క ర్రీలేనిభాషయని జెప్పజాలము. కాళి 

దానునాటి కే అన్యడేశ్యములు ప్రవేశించినట్లు తెలియుచున్నది, 
యవనులును హుణులును కాళిదాసునకు చాలముందే మన 

దేశమందు (పహేోంచిరిగదా. “కేం(దము % “ జామిత్రము” 

ఇత్యాదులు (గ్రీకుసదములే, ఆంగ్లమున సింహమునకు 

Lion అను సదమునకు సరియైన * లేయ” అను పదము 

మన జాతక(గంథములలో ప్రవేశించియున్నడిగదా. సింహ 

రాశిని “లేయి అన్నారు. * క్రియ తాబురు, జితుమ, 

కుళీక, లేచు, పథోన, జూకు, కౌర్పాఖ్యాః తొకీక ఆకోకే 

రోహ్మృద్రోగళ్చా న్ష్యభంచేశ్చమ్ ” (వరాహమిహురుడు.) 

తర్వాత కూడ మహామ్మదీయులకాలమున “సుల్తాను” అగు 

నది * సురత్రాణ ” శబ్రముగా మాటీవచ్చినది, శీకృష్ణదేవ 

(౧౧ 

రాయలు “హిందు సురత్రాణో దుష్టశారూ ల మర్షనః 

అనబడినాడు. హిందూశబ్దముకూడ మనదికాదు. ఈ విషయ 

మును కిస్లైర్ పండితుడు తన KAannada - English 

నిఘంటువులో నిట్లు [వ్రాసియున్నాడు (Prelace to the 

First Edition p. 28) 

“Kumarila Bhatta who lived about 800 
A. D., says in his Tantravarttika (see Dr. A. C. 
Burnell in the Bombay Indian Antiquary, Noe 

for October, 1872) ‘It is now considered (as re- 
gards} words which are not known to the 
inhabitants of Aryavarta, if they have a meaning 

known to the Mlecha, is that to be accepted 

or not?’ He suggests {but only to reject the 

notion) that by application of aflixes ete, it 
may be passible to convert them into Samskrita 

words, and gives the following examples; cor, 

Luiled rice (i. 6 T coru) nader., way (1. ©. మం M. 
male, 9 ౫64640 pamp, snake (T. pambu, మ pavu, 

etc.) Gl a person (D. 20 she (Te.) and viv, belly 

(T. vayiru, K. lasirw, ete.) ఇచ్చట కిస్టైల్ గారి 

అధోజ్జాపిక ౨ ‘Ofthese five Dravida terms vair is 

probably vera, the body, of Samskrita Diction- 

naries’). What Kumarila suggested had been 

done somehow 061026 and was done so alter + 

wards; on the other hand there are twentyone 

words, the so- called Tatsamas, which, as it 

seems, are ackuowledgcd by Pandits to have 

been introduced into Saimskrita trom Dravida 

without undergoing any alteration (పుట 29 కిస్టైల్ 

గారి రెండవ యధోజ్జాపిక ఎ They are ihe following: 

anka, angana, atta, kankana, kote, ganda,galla,gala, 

goni, tala, torava, patta, bandi, bala, bila, manca, 

mani, inalla, male, lata, sabala. They are diffe- 

rent irom the so - called Sanmskvrita words) As a 
rule, however, the Aryas in alopting జ Dravidian 

word changed it considerably in order to suit 

it to their tongue and whenever such a word 

was imperfectly understood or negligently re- 

produced, the change naturally became still 

greater. It is more than probable that famskrita 



తిభాసి నిఘంటువు . ఉపోదాశతము తిభాహె నిఘంటువు ర 

borrowed a number of words also from Dravida 

tribes the dialects of which are unknown to us, 

so that in such a case it becomes very difficult 

and even impossible to trace their origin.” 

(ఇచ్చట సగముపుట నిండుగ ఒక యధోజ్ఞాపికలో చాల 

పదముల నిచ్చినారు.) 

మరల దేశచరిత్రను చూతము. పల్ల వులు తొమ్మి 

దవశతాబ్ద ప్రారంభకాలముననో పదవశ తాబ్ది కాలముసనో 

బలహీనుల్లై పతనమందగా చోళరాజులు తలయె తిరి, 

పేరకొాలమున శెవమతము వైభవముతో వెలయుచుండగా 

వైస్టవమతము తలయెత్తి మరల తమిశభాషకు (ప్రాధాన్య 

మీయసాగినది. చోళులు (క్రీ. శ. 950 ప్రాంతమునుండి 

1250 వణకు పాలించి, ఆర్యావ ర్తముదాక దండయాత్రలు 

చేసి లయమొందిరి. వీరి &ీణకాలమున పాండ్యులు తల 

యె త్రిరిగాని ఇంతలో మహమ్మదీయ దండయాత్రలు 
దేశమును కళవళ పెట్టి, గొప్పగొప్ప రాజ్యములను కూల్చి, 

మధురలో ఒక మహమ్మదీయ సుల్తాకా రాజ్యస్థాపనకు 

దారితీసినవి, ఇంతవజణకు ఎందటో రాజపుత్రులు, వారి 

యాశ్రితులైన (బ్రాహ్మణ (బ్రాహ్మణేతర కుటుంబములు 

దక్షిణదేశమునకువచ్చి స్టిరనివాసము లేర్పజచుకొని తమ 

సంస్కృతిని, నూతన సదజాలమును అన్ని భాషావర్షముల 

వారికిని ఇచ్చినవి, 

ఈ కాలమునకు సరిగా దక్షిణాపథ చర్మిత్రను సంగ 

హముగా చూచుట మంచిది. ఆంధధ్రులును కర్ణాటకులును 

ఆదిలో భిన్నులుగారు. ఆంధ్ర శాతవాహనులవలన ఆంధ్ర 

తము వచ్చినశ్తే వొరి శాతకర్ణి శబ్దమునుండి “కర్ణి నాడు’ 

కర్నాడు, కన్నాడు, కర్ణాటక శబ్దములు ఐచ్చియుండవలె 

నని కొందు ఆంధధ్రులై న పెద్దల యభిపాయము, 

ఆకర్నినాడు ఆంధ్రదేశమందలి కర్నూలు మండలాంతర్గత 

మసి కూడ తెలుపుచున్నారు, ఇందులకు అనుగుణముగా 

తెనుగు తెలుగుపదములు జాతిసరముగాగాని దేశపరముగా 

గాని ఎచ్చటను ఈ ప్రాచినకాలమున కానరావు, దాదాపు 

౧౨ 

(క్రీ. న పదవ శతాబ్దమువటికు తెలుగన్నమాట వినబడదు, 

శాతవాహనులనుండి ఇంతవణకు ఇన్నిశ తాబ్బ్దములకాలము 

ఆం(ధ్రభాషకును వాజ్మియమునకును ఒక పరిణామకాలము, 

సాతవాహనులనాడు కన్నడమను “పేరుగాని తెలుగను 

"పేరుగాని రెండును లేవు. వారితర్వాత దక్షీణాసథమునందు 

తూర్చుభాగమును సాలంకాయన విష్ణుకుండిన ఇక్వాకు 
పల్లవ (ప్రభృతులు పాలించిరి, పల్ల వులు కాంచీనగరమున 

చేరి తర్వాత గొప్పవారై నవిషయము ముందే (గహింప 

బడినదిగదా. ఇ'కే సమకాలికముగా పళ్నిమభాగమున వెలసిన 

రాజ్యములు నల మౌర్య కదంబ గాంగ చాళుక్య రాష్ట్ర 

కూటాది రాజకుటుంబములవి. వీరిలో బాదామిరాజధానిగా 

చాళుక్యులు విజృంభించి తూర్పున కళింగమువజకు నుండిన 

ఆం (ధ్రదేశమును జయించి, వెంగియందొక, చాళుక్యరాజవ ం౦శ 

శాఖను స్థాపించిరి. ఇది క్రీ. శ. ఏడవశశతాబ్ద (ప్రారంభ 

కాలమున జరిగినది. 

ఇంతవటకును ఎక్కడను కన్నడనును పదము 

గాని తెలుగను సదముగాని కానరాదు. ఇది చాల విచిత్రము. 

కాని ఈ రెండింటిలో కర్ణాటమను పదము కొంత ముందుగా 

కనబడుచున్నది. అతిప్రాచిన (ప్రయోగము శిలప్పదిగార 

ములో కలదు. కాని అందలి కథనుబట్టి ఆ పదము వాస్త 

వముగా మూలకవి ప్రయు క్షమా లేక (ప్రక ప్రమాయని 

సందేహము కలుగుచున్నది. కథలోను కొంత విచిత్రము 

కలదు. శేరజా (చేర = కేరళ . దేశపురాజు) కన్నగికి శిలా 

చేయుటకు హిమవత్చర్వతమునుండి చక్కని 
శిలను తెప్పించుటకు ఆర్యావ ర్తముమీదికి దండె త్తగా, 

ఆతని "సైన్యములు పశ్చిమసము[ద్రతీరముననుండిన కరూరు 

నుండి సీలగిరికివచ్చి అచటినుండి మహావిజయమునక 

బయలుదేశినవట. వీరికి కర్ణాటకులు ఓవియరు(బకుడగరు 2) 

అలీ రా జల Per | odes 

సహాయపడిరట. ఆంధ్రులు దారియిచ్చిరట, మాళవపాలకు 

లన “న్మూటువర్కణర్ లు (నూటివారు కణరులు కా 
Cu లం ల 

శాత కర్టులు) సహాయవడగా, తమిళ పై న్యములు గంగను 

దాటి (ఎచ్చటనో 1) “కనకళా? “విజయజా' అను ఆర్యా 



తీభాహా నీఘంటువు _ ఉఆపోదాతము లభ" ఘుంటువు వ్ 

రాజులను * కుయిలాలువం ” (౧) అనుచోట జయించి, వారి 

తలలమీద కన్నగికొఅశై (గ్రహించిన శిలను మోయించుచు 

తమిళనాడుకు తెచ్చినాడటు ఆ రాజు శేరకా శెంగుట్టువకా 

అనునతడు. ఆయూరెగింపు చోళపాండ్య రాజ్యములగుండ 
ఫోయినదట. పిదప ఆరాతిలో కన్నగి(ప్రతిమను చెక్కించి 

కరూరులో గుడికట్టించి అందులో ఆరాజు దానిని ప్రతిష్టించి 

నాడట. ఆ యువత్సవమునకు సింహళపురాజు గజబాహువు 

(క్రీ. శ. 177.199) వచ్చియుండినాడనుటవల్ల దీని కాల 
మును (క్రీ. శ. రెండవ శతాబ్దముగా నిర్ణయించినారు చరిత్ర 
కారులు. ఇదంతయు శిలప్పదిగారప్ప పాటిగాని (కట్టుకథ 

గాని) చరిత్రకాదని కొందణి యభిప్రాయమని (శ్రీ డా టి. 

పి. మీనాకిసుందరంగారు (వానియున్నారు. ఇందలి కరు 

నాడగర్ ఎవరో* రెండవ మూడవ శతాబ్దములనడుమ 

దక్షిణాపథమందు శాతవాహనులుతప్ప ఇతరులు లేరుగదా. 

శాతవాహనుల సమకాలిక (గంథమైనచో చారిత్రక వివర 

ములు చక్కగా నుండవలదా. గజబాహువు పేర్కొన్న 

వాడు శాతకర్ణి ఎవడో చక్కగా కతెలుపవలదా* ఈ 

సాక్ష్యము అనుమానానస్ప దము, 

చాళుక్యులు పాలించినదేశము కర్ణాటకమని కన్నడ 

పండితుల యభిప్రాయము. కాని వారి శాసనములలో ఈ 

పదము లేదు. మహాభారతమునందును పృ్వరాణములలోను 

కలదుగాని (ప్రకీప్తముగా నుండును. ఆరవ శతాబ్దమున 

వరాహమిహిరుని బృహత్సంహితలో కలదు, దానికి సమ 

కాలికమైన కదంబ (పథమ విష్ణవర్మ శాసనమందు 

* వె జయ స్రీ తిలక సమ్మగ కర్ణాట భూవర్ష " అని కలదు. 

సంస్కృశనాటకములలో, 'పెక్కుగుణములలో విచిత్ర 

మైన, నృుచ్చకటియందు కర్ణాటక కలహ మను పదము 

కలదు. తర్వాత నృపతుంగవిరుదాంచితుడై న (ప్రథమా 

మోఘవర్షుని (క్రీ. శ. 81+.677) కవిరాజమార్గ ములో 

స్పష్టముగా కావేరినుండి గోదావరి వణకు గల దేశమందు 

మధుర మైన కన్నడభాష కలదని చెప్పబడియున్నది. 

చూడగా బాదామిచాశుక్యులు పాలించిన దేశమునకు కర్ణాటక 

౧౩ 

దేశమని కేరుండినట్లు తెలియుచున్నదని (శ్రీ 5.6. రాయ 
చౌదరిగారు (వ్రాయుచున్నారు. (Geography of the 

Deccan - Early Histry of the Deccan Val I p. 40) 

కాని వీరే ఇంకను చర్చించి, పైని పేర్కొన్న “సమ్మగ 

కరాట భూవరి మేగో స్పషముగా చెప్పుటకు సాధ్యము 
ర్ a (oa) 

కాదనియు, కొందబు (శీత లప్రాంతీయ కణ్బవిషయమే 

(ప్రాచీన కర్ణాటకమని (వ్రాయుచున్నా రనియు (శాతకర్ణశ 

నాడు, కర్నాడు, కన్నాడు) కాని అది కుదురదనియు, 

కరినాడు అనగా “నల్ల మట్టి నేల ’ యనియు, కొందణు 

కన్నడాభిమానులవలెనే సై (గ్రంథమందు [వాసియున్నారుం 

ఈ కన్నడ విషయమును మొదట ప్రతిపాదించినవా 

రెవరోగాదు, మనవారే శ్రీ డా. నేలటూరు వెంకటరమ 

అయ్యగారు. JOURNAL OF ANDHRA HISTORI- 

CAL RESEARCH SOCIETY Vol XI ౨. 89-99 

లలో పీరు విపులముగా చర్చించి ఇట్లు నిర్భ్ణయించినారు. 

The United Audhra kingdom must have acquired 

the name of Karnata (Kannadu) from the 

original home of the Satakarnis at the foot of 

the Srisaila mountain. It must have been in 

this manner that the Telugu and Kannada 

countries came to obtain the common name of 

Karnata. There is nothing improbable in this. 

Instances of large arsas obtaining their names 

from small districts and ruling families are not 

unknown .-.... Larnata, which generally denoted 

the Canarese country in the 14 th cen., became 

the designation of the whole of South ముడి 

upto Rameswatrtam with the expansion of 

Vijayanagata.” 

కరినాడను నది నల్ల మట్టినేల యనుటకు ఎక్కడను 

ప్రమాణము లేదు. పై రాయచౌదరిగారే ఈ క్రింది లోక 
, మును (కన్నడవాదులవ లెనే ఉదాహరించి అందలి “కృష్ణ 

వర్షము” నల్ల భూమికి సంబంధపడిన దన్నారు.__ 

“ విభ్యాతకృష్ణ 'వెర్హా శై లస్నేహోపలబ్ద సరలత్వే 
కుంత లవిషయే నితరాం విరాజతే మల్లి కామోదః”” 



తిభాసా నిఘంటువు _ ఉపోదాతము (తిభాసా నిఘంటువు ద్ద 

ఇందు శ్లేషకలదు. “మల్లి కా మో ది యనునది 

చాళక్య చక్రవర్తి రెండవ జగదేకమల్ల జయసింహాని 

బిరుదు. ఇతనికాలము 1615. 1042, ఇతని తాత తై లప 

చక్రవ రి. కృష్ణ వేణి, కృష్ణవెర్టు కృష్ణవెణ్ణి, కృష్ణపెన్న 

ఇత్యాదులు మన కృష్ణానదికి శాసననులలో కనబడు పెళ్ల, 

కుంత లమనునది (ప్రాచీన కర్ణాటకకుంత లము. ఒక శాత 

కరికి “కుంతలశాతకర్ణి ” యని వాత్స్యాయన కామసూత్ర 
(3 (వది) 

మందున్నది. ఇప్పుడు శోకారమును చూతము ౬ మలి కా 
య థి cc 

మోదము = మల్లి కామోద బిరుదాంచితుడు, మల్లి కాపుష్ప 

ముల పరిమళము, తైలము పూయుటచేనై న నూనెవలని 

సారళ్యముచేత తై లచ క్రవ ర్తియొక్క. 'స్నేహసంబంధము 
వలని అనుకూల్యముచేత (స్నేహమనగా నూనెకూడ) 

తలవెండ్రుకలకు నూనెపూయుదురుగదా, కుంత లవిషయ 

మందు. తలవెండ్రుకల కొప్పులో) కుంతలమను పేరుగల 

దేశమందు, (ప్రఖ్యాతివహించిన కృష్ణవేణీ నదియొక్క_, 

విఖ్యాతినందిన నల్ల నిజడలో, ఎల్లప్పుడును (ప్రకాశించు 

చుచున్నది. ఇచ్చట భూమి విషయము కుంతలము, 

కృష్ణవర్తముకాదు అది కృష్ణ వేణి. కృష్షపాజు దేశమంతయు 
959 కా ణు (2) 

పూర్తిగా నల్ల మట్టి దేశమా ? ఈ పం_డైెండవ శతాబ్దపు 

శ్లోకమునుచూచి శ్రీ రాయచాదరిగారు ఇంకను అప భంశ 

ముగా ఇదియే తెలవాహానదియనియు వ్రాసినారు, “...th6 

name Televaha ‘oil carrier’ may actually refer 

to the Krishnavena or the Krishna as hinted in 

the passage’ (Early .His. of the Dec p. 25)ఏ3సిపలు 

వురు అనుసరించినారు. దేనికిదేనికి సంబంధమో ! కర్నాట 

కమున ఒక్క-నల్ల మన్నేగాక ఎట్బ్జమన్నుకూడ నున్నది. 

శాత కర్ణులు పోయిన తర్వాత అంతటి మహా 

సామాజ్యము కాకపోయినను దానికి ఇంచుమించు సరి 

పోవు సామ్రాజ్యమును సాధించిన చాళుక్యులనలన దీని 

కీషేరువచ్చినది కుదురున -ప్లైన, దానికి అనుగుణముగా చాళు 
క్యులును ఆంధ్రులేయనియు, మొదట సీరుండినదికూడ 

శశ లప్రాంత మే యనియు తెలియగలదు, _ చాళుక్యుల 

౧ర 

ప్రాచీనతమ శాసనమున, ఇక్ష్వాకు _విరపురుషద తుని 

మహాసేనాధిపతి, మహాతలవరుడుు వాసిపీప్పుత్రఖండచలికి 

'రెమ్మణకుడనువాడు _ అచట పాలించుచుండెనని నాగార్జున 

కొండళాసనములచేత బయలుపడినది. ఈ చాళుక్యులు శాత 

వాహనుల సామంతులుగా నుండిరనుట చరిత్రకారుల యి 

(ప్రాయము, వీరుండినది చాళుక్యభూమియని, నేటి రాయల 

సీమలోని కర్నూలుప్రాంతమని ఇటీవల చాల విశదముగా 

తేలినది, (చూ. శశీ. డా. రామేశజాగారి Copper Plate 

Ins. of Hyderabad Museum p. 2. and 42-43 ; 

The Tummeyanuru grant of Pulakesin IL) ‘It is 

very clear tbat the Chalukya Vishaya should 

have formed part of the Rayalasima districts, 

inclusive of Kurnool and perhaps part of the 

Mahaboob - nagar dt., also. The 042044 01 

Chatukyas must hame been originally the 

inhabitants of the Rayalasima districts and 

probably were living in the neighbourhood of 

Srisaila and their homeland must have come 

to be called as Chalukya Vishaya after them.” 

(p. 43) 

(ప్రాచీనాంధ్రసామ్రాజ్యము (క్రమముగా , ఆంధ్ర 

కర్ణాటకములుగా విభ క్రమైనదనియు, ఒక్క- సంస్కృతికి 

చెందిన జనులే విభక్తులైరనియు మొన్నమొన్నటివజకు 

కాడ పీరికి అభేదప్రతివ త్తి యుండెడిదనియు చర్విత 

చెప్పుచున్నది. భాషాభివృద్దినిబట్టి చూచినను ఈకాలముననే, 
చాళుక్యుల యభివృద్ధితో, డేశము క్రమముగా సంస్కృత 

మును వదలి (పాంతీయభాష నాదరింపసొగినది. [ద్రావిడ 

భాషలలో రెండవడిగా కన్నడము రూపుదాల్ప నారం 

భించినడి. కవిరాజమార్లకాల మైన రాష్ట్ర కూ టయుగమున 

మహోన్నతినంది పొన్న పంప మహాకవులకు ఆశ్రయ 

మిచ్చినది. ఇచ్చట మజియొక యంశమును చక్కగా 

(గహింపవలెను. ఇందువలన ఆంధ్ర కర్ణాటకుల విభెద 

పరిణామము తెలియును. _ వేంగినుండి 

మహాకవుల కుటుంబములు కన్నడ రాజాస్థానములకుపో యి 

రాజాశ్రయమునంది కవిత్వము - చెప్పినవే. పొన్నపంప 

చర్మిత్రయిక్క 



(తీభాహి నిఘంటువు _ ఉ పోర్డాతము 

కవులు నన్నయభట్టునకు సరిగా ఒక శతాబ్దను ముందుం 

డినవారు. వీరిది వేంగీ దేశమందలి (గుంటూరుజిల్లాలో ని 

వంగిసబ్డు. ఇదియే తర్వాతి వంగీపురము, పెక్కురు 

వైష్ణవుల స్వ(గ్రామము, ఇంటిపేరు. (చూ. డా. నేలటూరి. 

'వెంకటరమణయ్య్యగారి వేంగీ చాళుక్యులు = పల్లవులు 

చాళుక్యులు) ఆది ఆంధ్ర (తెలుగు కవితకు పరిణామ 

కాలము, పద్యరచన యుండినను కావ్యములేదు, ఏదైన 

నేమని తెలుగువారు రెండుభాషలును తమవేగావునను, లిపి 

యొకపే యైనందునను కన్నడమందు కావ్యములు 

రచించిరి. 

ఇంతవజకును తమిళ కన్నడముల (ప్రారంభచర్నిత్ర 

యెనది, దావిడభాషలను మాటలాడుచుండినవారెవరోగాని 

భాషాసాదృశ్యము కనబడుచుండుటచేతను, వాజ్మయసాద్భ 

శరము కానరానందునను కన్నడిగులును అెలుగువారును 

సంఘం వాజ్మ యమునకుముందే విడిపోయి యుండవలెను, 

మటియొక విషయము ఆంధ్రభాషయు _ తెలుగుభాషయు, 

ఆం(ధులును తెలుగువారును, ఒక్క టియు ఒక్క-రునుగా 

నుండినయెడల రెండు 'పేర్లేల వచ్చినవి? మన భారత దేశ 

మందలి మఠి యేభాషకుగాని జనులకుగాని వ్యవహారమున 

'రెండుపేర్లు లేవుగదా, తమిశమును ఆం(ధ్రులు అఅవమను 

చున్నారు, వారిని ఆజివవారనుచున్నారు ఇతరులనుటలేదు. 

అప్లై తమిళులనుక న్నడమువారు *తిగుళరు”' అనుచున్నారు. 

కన్నడ కర్నాటకములుగాని మరాఠీ మహారాష్ట్రములుగాని 

వంగ బంగాళములుగాని గూర్చర గుజరాతములుగాని 'వేటు 

వేలు పదములుగాక ఒక్కపదమునకే మార్పులు, ద్రావిడ 

సంస్కృత రూపములు మణీ తెలుగు ఆంధ్రములు బొత్తిగా 

సంబంధము వేనివిగదా. ఇది పరిళోధింపదగినది. ఆటివ 

తిగుళ శబ్దముల యర్థమును (గ్రహించి తెలుగునకు వచ్చుట 

మంచిది, 

అటవాళర్ అను జాతి జనులు కాంచీనగరమునకు 

చుట్టుపట్ల నుండిన రాజ్యభాగమున .కాంచిమండ లమునుఅనగా 

౧౫ 

నేటి తొండై మండల మనబడు దేశమున =. కడలూరునుండి 

చెంగల్పట్టుజిల్లాతో చేరి నాయుడుపేట కాళహస్తి తిరుపతుల 

వఅకు నుండిన దేశమున . ఆతి [పాచీనకాలపు _నంఘం 

వాజ్మ యముకాలమున నుండినట్లు తెలియుచున్నది. ఏరే 

టాలెమీ చెప్పిన ఆర్చినాయు అనువారు. ఆఅవమనగా 

పామని యర్థము, నాగులు. ఈ నాగులు పల్ల వులకు 

బంధువులై తర్వాత కాంచీరాజ్యమును గహించినట్లు 

కథలు గలవు. కంచికి అజువావడతలై , అనగా. అజువ 

నాటియొక్క- ఉ_త్తరపుభాగమునకుతల యని యర్థము = 

అను పేరుండెను. అఆంధధ్రులో తెలుగువారో వీరితో 

మొదటమొదట సంపర్కముగలిగి క్రమముగా దక్షిణ 
దేశము నంతటిని అజనదేశమనుట ఏర్పడినది. సంఘం 

(గ్రంథములలో ఈ (ప్రదేశమును .“కొడుంతమిశ్ " (అపరి 

ష్కత తమిళము మాటలాడు, దేశముగా పేర్కొన్నారు. 

తమిళులే ఆంధ్రులను “వడుగర్ * అన్నారు, అనగా ఉత్త 

రపువారు. అంధధ్రాపథమును *వడుగవటీ” = ఉత్తరప్ప 

మార్గము అన్నారు, 

తిగుళడేశము, * తిగుళభూములు ” కన్నడ దేశమునకు 

తమిళ దేశమునకు నడుమ కొంత దేశము. కావేరీనదికి ఉ త్త 

రమునుండి కన్నడభూమియైనదానికి దక్షిణమున కొంత, 

ఇచ్చట నేటికిని తిగుళజాతులవా రున్నారట, తమిళము 
మాటలాడెడివారుగాన తమిళుల నందజీని కర్నాటకులు 

“ త్రిగుళ * వారనిరి. ఇది పరిశోధనీయాంశము, మతి తెలుగు 

ఆం(ధ్రముల సంగతి చూతము. 

ఆం(ధులు ఐత రేయోపనిష తుల కాలమునుండియు 

కనబడి (క్రీ. శ. దాదాపు 250 వజకు పాలించి అ స్పంగతు 

లైన శాతనాహనులనుట తెలిసినదే. అందులోను ఆం(ధులు . 

లేక అంధులు వేజినియు, వారు పోయినతర్వాత వారి 

భృత్యులు ఆంధ్రులు (అంధ్రభృత్యులు లేక ఆంధ్ర 

భృత్యులు) పాలించిరనియు, ఈ యాం(ధ్రభృత్యులే శాత 

వాహనులనియు అభ్మిపాయభేదములుకలవు. సరిః పోనిండు, 

ఈ 



తిభాసా నిఘంటువు _ ఉపోదాతము (తిభాసా నిఘంటువు ద్ద 

పదియవ శతాబ్దము వచ్చువణకు తెనుగు తెలుగుపదములు 

కనబడవుగదా. ఇందులకు కారణము లనేకములు. (ప్రాచీ 

నాం(ధ్రులు తెలుగువారుకారు. వీరు నుజియొక జాతివారు; 

దక్షిణ దేశమునుండి బయలు దేటి క్రమముగా ఉత్తరమునకు 

ఎగ(బాకి సదునొకండవ శతాబ్ద్బమునాటికి ఆంధ్రదేశ మును 

ప్రవేశించి ఆంధ్రులలో కలసిపోయి నన్నయనాటికి 

'ఆంధధ్రులే తెలుగువారు, తెలుగువారే ఆంధ్రులు" అను 

నంతటి ఐక్యమును సంపొదించిరి. ( తెలుగువారెవరు? 

అని 1068. 70 సౌమ్య, ఆంధ్రపత్రిక ఉగాది సంచికలోని 

నా: వ్యాసమును చూడుడు 

నేట్రితెనుగులో కనబడు సంస్కృ తేతరపదములు, 

కొదా సంస్కృత ప్రొక్స తేతర పదములు సెక్కు_లు శాత 

వాహనులకాలమునుండియు కనబడుచునేయున్నవి. ఇవి 

(దావిడపదములా కావా తెలియదు. ప్రాకృత భాషయొక్క 

స్వరూప మింకను పరిశోధించి తేల్పబడ లేదు. కొబట్టి, 

చారిత్రక సిద్ధాంతము కుదురదు. |ద్రావిగ పదములు బెలూచి 

స్థానమందలి (బ్రాహూయిభాషదగ్గటినుండి రాజమహాలు 

పాంతీయథాషలలో ను; నడుమనడుమ దేశమందు కొన్ని 

పదములు, అక్కడ ఒకగుర్హు ఇక్కడ ఒకగు ర్రుగాను, 

తెలుగుభాషాపదములవ లెను, తెలుగుమర్యాదలతో నుండుట 

చేతను, తెనుగును [ద్రావిడభాషలతో వర్గీ కరించినందు 

వలనను, ఒక కట్టడ ముమీద మజియొక కట్ట డముగా కట్టి, 

ద్రావిడులు ఆసేతు హిమాచలమండెగాక;, ఇంకను దాటి 

ఉండిరనియు, ఆర్యులనబడువారినలన క్రమముగా దక్షిణ 

మునకు నెట్టబడిరనియు సిద్దాంతము లేర్పడినవి. 

ఇట్లు, ఒకొ్కాక్కా మెట్టు ఒక సిద్ధాంత ముగా, సిద్దాం 

త్రముమీద 'పిద్దాంతమును నిర్మించుకొనుచు సోవటలో ఏ 

చిన్న సిద్దాంతము కదలిపోయినను మరల కట్టడ మంత టిసి, 

భూకంపముచేత పడిపోయిన ఇంటివలెనో ఊరివలెనో 

పూర్తిగా పృనాదికో మరల నిర్మించుకొనవలసిన దె. తెలు 

గెంశవటకు (ద్రావిడభాష, ప్రాకృత (ద్రావిడముల సంబంధ 

pt 

మెట్టిది అసలు (ద్రావిడభాషల స్వరూపమేమి, సంస్కృ 

తము పూర్తిగా వీనికి భిన్నమా లేక కలగాపులగమాః 

వై దికసంస్కృత మునకును (ప్రాకృత ములకునుగల సంబంధ 

మేమి.ఇవన్నియు చరిత్ర తెలియక, పదజాల వ్యాకరణాంశ 

ములమీద మాత్రమే ఆధారసడినయెడల తెలియుట కష్టము, 

ఆర్యులనబడువారు ఇక్క_డివా రే, ఎక్కడినుండియో రాలే 

దను పరిశోధకులును కలరు. |ద్రావిడులెవరు, | ఏది ద్రవిడ 

దేశము (దవిడులే తమిళులగుదురా, సల్లవులుమాత్ర మె 

ద్రవిడులై న, చోళచేరపాొండ్యు లెవరగుదురు, మతి వీరికి 

నౌకాయానాది కౌశలమున్నదే, హిమాలయాది పర్వత దేశ 
(ప్రాంతములనుండి ఎప్పుడు |క్రిందికిదిగి, ఎప్పుడు నౌకా 

యానశ కిని సంపాదించి రాజ్యములు నిర్మించుకొనిరి * లేక 

ఎచ్చటినుండియైన వచ్చిరా* ద్రావిడులు మధ్యధరాసముద్ర 

ప్రాంతమునుండి సముద్రయానమున మనదేశమునకు వచ్చి 
నట్లును సిద్దాంత ములు కలవే? శాతవాహన కళింగులును 

నౌకాప్రయోగ కుశలులే. మణి వారి ఆదినివాసము లెక్క 

డివి! _ ఇట్టి సందేహపరంపరలో జ్యాగత్తగా పరిశోధింప 

వలసియున్నది. 

మనకిప్పుడు తెలుగు ముఖ్యము. రేనాటిలో తెలుగు 

చోళులు తలయె త్తినది మొదలు తెలుగు తెంపులేక తిన్నగా 

కనబడుచున్నది. ఏడవ శతాబ్దమునుండి వర్టిల్లి ఎనిమిది 

తొమ్మిది శతాబ్దములనాటికి చక్కని పరిణామము నందినది. 

తొమ్మిదవ శళాబ్దమునాటికే పద్యములు కనబడుచున్నవి. 
పూర్వము (ప్రాకృత సంస్కృృతశాసనము లుండినచోట 

తెలుగు ఎక్కువ కాసాగినది ఈ భాషావ్యా ప్రికిని తెలుగు 

చోళరాజ కుటుంబములవ్యా ప్రికిని సంబంధము కనబడు 

చున్నది. వదునొకండన శతాబ్దమునాటికి తెలుగు చోతులనే 
ప్రత్యేకముగా తెలుగువారని చెప్పుటయు, ఇతరుల నాం|ధ్రు 

లనుటయు, రాయలసీమ తెలంగాణ (పాంతములో కన్నడ 

శాసనము లుండినచోటులలో తెలుగు (ప్రాధాన్యము వహిం 

చుటయు, కృష్ణానదికి దకిణమందుండినవారినే తెలుగువా 

రనుటయు వేంగీ తెలంగాబములవారినే ఆంధ్రులనుటయు 



(తిభాషా నిఘంటువు _ ఉ పోద్దాతము 

వింతగానున్నది. ఈ చోళులు తాము కరికాలచోళుని వంశ 

స్టులమని చెప్పుకొనుటయు, కౌవేరనిః దానిదరియందలి 
ఒరయూరిని (పశంసించుటయు, అక్కడి కథలను ఇక్కడి 

(పదేశములకు సమన్వయించుటయు, ప్రాచీన తమిళదేశ 

మందలి పల్లవశాసనములలో తెలుగు విరుదులును, తెలుగు 

కవిత్యముభో తమిళములోవలె యతిప్రాసలు రెండును 

ఉండుటయు, కన్నడములో ప్రాసమాత్రముండుటయు; 

సంస్కృతమందు ఈ రెండును తేకపోవుబయు చూడగా 

తమిళ దేశ మునుండివచ్చిన చోళులును వారితో చేరినవారియొక్ష 

యాశ్రితులును తెలుగువారనియు వారి భాషాప్రభావమే మన 

మీద నెక్కువయనియు తెలియుచున్నది. కాని తమిళచదేశ 

ములో వీరికి తెలుగువారని పేరులేదు. ఆ పేరు రేనాటి 

లోను కనబడినదికాదు. తులుదేశమునుండి ఎందతో పల్ల 

వృులకాలమున ఈ [పాంతములకు వచ్చి ఈ రాజుల నాశ 

యించి ఇక్కడివారై పోయిరి, ఒకశాసనములో తెలుగునకు 

“ తిలు” అని ప్రయోగము కలదు. తెనుగుకన్నను (ప్రాచీన 

రూపము తెలుగే, లకారమే ముఖ్యము, తిలు పదమే 

తెలు పదమైయుండునని తోచుచున్నది, గకారము తర్వాత 

చేరినది. ప్రాచీన మహారాష్ట్ర యాదవులు కాకతీయ రుద్ర 

దేవుని “ త్రిల్లింగాధీపతి ” యన్నారు. తిలింగ్, తిలంగ్ 

రూపములే |ప్రాతవి. కాకతీయులు మొదట కన్నడము 

నాదరించి, తర్వాత రుదదేవునినాటికి తెనుగు నాదరింప 

సాగిరి. శాసనములలో మార్పు కనబడుచున్నది. 

కాకతీయులు కూడ ఎక్కడీవారో తెలియదు గాని 

“కాకంది? వారి మూలస్థానమైనయెడల, కా వేరీతీరమందలి 

ఒరయూరు [ప్రాంతమునకే (ప్రాచీన తమిళవాజ్మయనుందు 

“కాకంది” యను పేరు కనబడుచున్నది. ఆది సముద్ర 

ములో మునిగిపోయినదట. (కడర్కొండ కాకంది 

తర్వాత నెల్లూరుజిల్లా; గూడూరుతాలూకాలోని సముద్ర 

తీర ప్రాంతపు రాజుపాశెమునకును పూర్వ శాసనములలో 

“ క్రాక్రస్టి* యని కలదు. ఇ ట్లీ కాకందియొక్క వ్యాప్తిని 

చూడగా, దానికి వాస్తవముగా సందింధపడిననారైనచో, 

C ౧౭ 

కాకతీయులును కా వేరీతీరవాసులై యుండి క్రమముగా ఆంధ్ర 

దేశమును ప్రవేశించియుండవలెనని తోచుచున్నది. కాని 
(పాచీనాంధ్రులు పాలించిన రాజ్యభాగమున మొదట (ప్రభు 

త్వము స్టాపించుటచే ఏరిని తొలుత ఆంధధ్రులనిరి. తర్వాత 

తెలుగువారు తెలంగాణమంతయు వ్యాపించి తెలుగు కాక 

తీయుల శాననభాషగా మాజినవెనుక వీరికిని తెలుగువారని 

'పేరువచ్చి “తిల్లింగాధిపతు ” లై రి, 

ఈ సందర్భమున శ్రీ మల్ల ౦పల్లి సోమశే ఖరశర్మ 

గారిని స్మరింపవలెను. తెనుగు విజ్ఞానసర్వస్వము సంపు. 

ర, పు 2లో ఇట్లు (వ్రౌసిరి._ * కీ. శ. పదునాలుగవ 

శతాబ్దము మొదటిపాదములో ఓరుగంటి (ప్రతాపరుదుని 

ఆస్థానమున నుండిన విద్యానాథక ఏ తన (ప్రతాపరు\ ద్రీయములో 

ఈ దేశమును తిలింగు తెలుంగ, తెలింగ అనికాక త్రిలింగ 

మని వ్యవహరించి (శ్రీశౌల కాశేశ్వరం దాక్షెరామములలోని 

మూడు శివలింగములవలన ఈ దేశమునకు ఈ “పేరు 

కలిగినట్లు 

6 యెర్డేశః స్ర్రిభిరేవయాతి మహతీం భ్యాతిం 

తిలింగాఖ్యయా 

యేషాంకాకతిరాజకీ ర్వీ విభవైః క్రైలాసశై లః కృతః 

తేదేవాః ప్రసరత్స)సాదమధురాః |శ్రీశై లకాశేశ్వర 
(ద్రాకెరామ నివాసినః (ప్రతిదినం త్వచ్చే]యసే 

జా(గతు,? 

అని శ్లోకములో సూచించియున్నాడు. ఈ శ్లోకము శెవ 
మతావలంబకుడై న ప్రతాపరుద్ర చక్రవర్తిని గుణించి చెప్పి 

నది. కళింగము మినహోాగా ఇప్పటి యాంధదెశమున 

కంతకును కాకతి (ప్రతాపరుద్ర చక్రవర్తి ప్రభువగుటచేత 

శివక్షేత్రములై న (శ్రీశైల కాశేశ్వర దాకెరామములను ఉజ్జా 

యింపుగా ఎల్లలుగా చెప్పి, ఆ షేత్రములలోని శివలింగ 
ముల వలననే ఈ దేశమునకు త్రిలింగమను పేరు కలిగి 

నట్లు కవి చమత్కంరించినాడు. అంతియేకాని అంతకు 

పూర్వ మీ దేశమునకు తత్రిలింగమను పేరు ఉండినట్లు 



తీభాపా నిఘంటువు _ ఆపోదాతము (ఆఅభాహవా నిఘంటువు ర్ 

"వొజ్మ యములోకాని శాసనములలోకాని ఎందును కాన 

రాదు....కొంద తనుకొనునట్లు "త్రిలింగపదము (ప్రాచీన 

'మునుకాదు, తెలుగు - త్రిలింగ (తికళింగ పదములనుండి 

గాని తెనుగు (త్రినగములనుండిగాని రానులేదు, .... .... 

విద్యానాథుడు చెప్పిన విషయమునే అతనికి తరువాతికాలపు 

శెలుగు లక్షణవే త్తు ఉటంకించినారు, ” 

“ తెలుగు అన్నమాట నిపుడు ఆంధ్రమునకు 

'పర్యాయపదముగా వాడుచున్నాము, ఆం|(ధ్రపదముతో ఏమా 

(త్రము సాజాత్యములేని “తెలుగు” దానికి ఎట్టు, ఎప్పటినుండి 

పర్యాయపదమయ్యెనో తెలియదు. (క్రీ. శ. పదివందలకు 
పూర్వపు శాసనములలోకాని వాజ్మయములోకాని తెలుగు 

అను పదమే కానరాదు. తమిళ కన్నడ ళాసనములలోను, 

ఆంధ కర్నాట వాజ్మయములలోను తెలుగుపదము పదు 

నొకండవ శతాబ్దము ఆరంభమునుండియే కనబడును. ..., 

".... తెలుంగు తెలింగపదములు జనవాచకము లేదా జాతి 
వాచకముగనే కనబడును. ఒక్క శాసనములోమా(త్రము 
“తెలుంగనా డొళగణ మాధవియకెజి” అను [గ్రామము 

(ఇది మన గురుజాల, గురిగింజకు సంస్కృతము మాధవి, 

.నరసారావుపేట తాలూకా, గుంటూరుజిల్లా = వే. వేం) 

పేరొ_నబడినది. ఇందు తెలుగునాడు అని తెలుగుదేశ 

ముదాహూత మైనది. ఆనాటికే ఆంధ్ర త్రిలింగ లేక తెలింగ 

పదములు ఒక పేజాతిని దేశమును తెలుపుటకు అభేదముగా 

వాడబడినవి. తెలుగును దేశసరముగాను, జాతిపరముగాను 

వాడిన శాసనము లింకను ఉండవచ్చును. కాని అవి 

యన్నియు (క్రీ. శ. పదన శతాబ్దమునకు తరువాతివేగాని 

అంతకు పూర్వపువికావు. పూర్వోకోదాహరణముల ననుస 

రించి చూడగా తెలుగు రూపమే. అది తెలుంగుకానీ, 

'తెలింగ్కౌనీ _ మొదటిది. పదునొకండవ శతాబ్ది మధ్య 
"కాలమున పూర్వ చాళుక్య రాజరాజనరేంద్రుని ఆస్థానమున 

నుండిన నన్నయ భట్టారకుని నాటికి తెలుగు రూపాంతర 
”ముగో తెనుగు వచ్చినది. పదునాలుగవ “శతాబ్దమునకు 

“పూర్వమందుండి నన్నయ నన్నెచోడులు తెనుగున్లు భాషా 

పరముగా వాడియున్నారు. పదమూడవ శతాబ్దముళలోని 

మహమ్మదీయ _ చరిత్రకారులు 'ఈదేశమును తిలింగ్ 

(తిలింగ) అని న్యవహరించిరి. ఈవిధమున త్రిలింగ, 

తెలుంగు, తెలింగ పదములు దేశమును, భాషను, జాతిని 

సూచించు ఆం(ధ్రమునకు పర్యాయ వదములై నవి. 2 

తెలుగు చాల ప్రాచీనమనుట కుదునదుగదా. టాలెమీ 
చెప్పిన * త్రిలింగాజా* అనునది (త్రిలింగమని చాలనుంది 

తలంచిరి. అది “త్రిలింగాళా’ కాదు * టగ్లిష్టాకా” అను 

నది. ఆతని గందరగోళ భౌగోళిక రచనలో అది గంగకు 

త ర్యాతిదిగా వర్షింసబడి యున్నది. గంగను గౌతమ 

గంగగా = గోదావరిగా _ గ్రహించినయెడల తర్వాతిది 

తికళింగమే. మతీకొందబు * తెలవాహా” నదిగలదనియు 

* తెలాతట విషయము” తెలుగు దేశమునియు తలంచిరి, 

(సెరివాణిజ జాతకము, History of Orissa R. D. 

Banerji i, 216) కాని ఈనది ఆంధ్రదేశమందు గాక 

కోసలదేశమందు కలదని రాయచౌదరిగారి యభిప్రాయము, 

వారే తెలవాహానదిని కృష్ణానదికి ముడిపెట్ట ప్రయత్నించి 

నది ముందే చూచి విమర్శించితిమిగదా. (శ్రీ చౌదరిగారును 
మటణీకొందజును శక్తి సంగమతంత్రమును ఉదాహారించి 

దీని ప్రాచీనతను సాధింప జూచిరిగాని ఆతం(త్ర [గ్రంథము 

అర్వాచీనముగా తోచుచున్నది. (ప్రామాణికముగాదు, త్రిక 
'శింగము శ్రిలింగము కాలేదని స్పష్టము. చొదరిగారును 

ఒస్పుకొనియున్నారు. త్రిలింగ మను రేఫయు క్త రూపము 
విద్యానాథుని ముందు కానరాదుగదా. 

మజీయొక [ప్రయోగము అడ్డు వచ్చునది కలదు, 
అది రాజశేఖరుని విద్దసాలభంజికలో కలదు. * త్రిలింగాధి 
పతి” యని నాటక సాయకుని రెండుచోటులలో శ్షీ బరొ..ని 

యున్నాడు కవి. ఇది (త్రికళింగాధిసతీ యనుదానికి పొర 
పాటని నేను నా కేయూర బాహుచరి త్ర ముద్రణో పోద్దాత 
మున వివరించి యున్నాను, ఇట్లు చూడగా, తెలుగు జాతుల 

వారు, వారెవరోగాని, ఆం ధ్రదేశము మీదికి కడప, నెల్లూరు, 
కర్నూలు గుంటూరు మండలముల మీదుగా ఓరుగల్లు 
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నజకు వ్యాపించినట్లు తెలియుచున్నది.. శ క్రి సంగను 
తీం[త్రము ఎప్పటి రచనయోగాని దానిని శ్రీ రాయచౌదరిగా 
రుదాహరించుటలో ' ఒక రహస్యము వెలువడుచున్నవె, 
“The Saktisangama Tantra (a medieval work ) 
applies the name Andhradesa to the country 

which stretches from Jagannath (Puri) to the 
shrine of Bhramarambika” అని ఉదాహరించినారు 

గాని దీనిమీద వ్యాఖ్య (వ్రాయుటలో పొరపాటు చేసినారు. 
“The last mentined spot reminds one of the 
‘Po-lo-mo-lo-ki-li’ (Bhramaragiri) of the 
Chinese pilgrim and the Bhramarakotya man - 

dala in the Bastar state.” ఆంధ్రదేశము పురీ జగ 

న్నాధము నుండి. బస్త్సరుతో ఆగిపోయిన ఇక మిగిలిన 

దేశము గతియేమి*ి తప్పు. (్రీశెలభ్రమరాంభయని ఏ 
తెలుగువాని కైనను వెంటనే తోచును. దీనికి తగినట్లు వీరే 
శైలింగదేశపు "టెల్ల లను చెప్పునపుడు (వ్రాసినది చక్క_గా 
(గహించి యుండినయెడల ఈ పొరపాటు చేసియుండరు. 

“The Saktisangama Tantra draws a distintion 

between the Andhra Country and another 

land which it calls Tailanga desa. The last 

mentioned. territory is placed between Srisai - 

lam and the Chola country. But the distinc - 

tion is not always maintained.” ఇందువలన 

స్పష్టపడునది ఇది = (శ్రీశ లభ్రమరాంది దేవాలయమువటకు 

ఆం(ధ్రదేశము, అక్కడినుండి తమిశనాడువజకు తెలుగు 

దేశము. అనగా కృష్ణకు దక్షీణమంతయు.. మణీ యిది, 

దీని (ప్రకారము, తెలుగు 'దేశముగాని . (త్రిలింగ దేశ ముకొదు. 

ఇందు మూడు లింగములలో నౌకశైన దాక్షొారామము 

చేరదు. ఇది నా సిద్ధాంతమునకు చాల అనుకూలము, 

కృష్ణకు దక్షిణమున మూడు లింగములతో సంబంధము 

లేని దేశము తెలుగు దేశము. మూడు కొండలును 

(త్రినగములు _ తెనుగు) లేవు. వేంగి చేరలేదేమో. 

వేంగి చేరియుండిన దాకొరామము చేరియుండదా. మూడు 

కొండలనుటకు మహేంద్రపర్వతము చాల దూరమం 
దున్నది. (శీశెల కాళహస్తులు మాత్రమె కలవు. శక్తి 

సంగమ రచననాటికి చోళరాజు లున్న'ప్లే. మణి కొకతీయు 

లింకను వేంగ్యాదులను -జయించినట్లుగాని స్వాతంత్యము 

వహించినట్లుగాని కానరాదు. నన్నయనాటికి (క్రీ. శం 

1051 _ 61) వారింకను అనుమకొండను . సంపాదించి 
న-కే లేదు. అది 1068 నాటికి, 

మజియొక విషయము . శాసనములలో కెలుగని 

యుండగా తెలుగుకపులు తెనుగని వాడుటకును ఏదోకారణ 

ముండియుండనలెను. వెలనాటి దుర్భ యులు తమ 12వ 

శతాబ్ది శాసనములలో (1100 = 1200) నిట్లు వ్రాపికొని 

యున్నారు. 

“ పూర్వాంభో నిధి కాళహస్తి శిఖర శ్రీమన్మ హేంద్రాచల 

శ్రీశ లై ర్వలయీకృతాంధ్ర విషయం” _ 

ఇది చూడగా నాటికి ఆంధ్ర తెలుంగు లొక మైనట్లున్నారు 

గాని తెలంగాణమును కలుపుకొన్నట్లు కానరాదు. మంతెన 

కాళేశ్వర మిందు చేరలేదు. దాకొరామమున కొండలేదు, 

మహేంద్రమున లింగము లేదు. నన్నయకు ముందే వేంగీ 

చాళుక్యులు కళింగము వణకును జయించి పొలించుచుండి 

నందువలన వేంగీ చాళుక్యుల ఎల్లలుగా నివి నాటికి కుదిరి 

నట్లున్నవి. తెలుగునకు తెనుగు వ్యవహారమున వచ్చి, 

తర్వాత (త్రినగముల భావము ఏర్పడినది. * ఆవెనుకనే 

(త్రీలింగముల భావము వచ్చినట్టున్నది. పాల్కురికి సోమ 

నాథుడు (ప్రతాపరుద్రుని కాలమున బసవపరాణమును 

(వాసినవాడు తెలుగు బొమ్మయ్య కథను (వ్రాసియున్నాడు, 

ఫలితార్థము తెలుగు చోళులు? వెలనాటి దుర్భ్ణయులు, తెలుగు 

వారు. వారు పాలించిన దేశమే మొదట తెలుగుదేశము, 

ఇది తెలుగువారి స్వవిషయగాన ఇంత వివరముగా 

వాయవలెనని తోచినది. ఇంత చారిత్రావలోకనము వలన 

స్పష్టపడు విషయ మేమనగా, మన వదజాలముల చరిత్ర 

చాలపెద్దది, జాగ్రత్సగా షరిశీలింపవలసినది అని. భారత దేశ 

మందు వైదిక వాజ్మయ యుగము తర్వాత సంస్కృత 

యుగమునకు నడుమ (ప్రాకృత వాజ్మయ (ద్రావిడ వాజ్మయ 
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యుగములు ఇంచుమించు సమకాలికములుగానో, కొంత 

ముందు వెసుకలుగానో, ఉండి ఆసేతు హిమాచలము 

జనులు తమతమ (ప్రాంతీయములను మాటలాడుదుండి, వీని 

యన్నింటి నుండియు సంస్కృత మను = చక్కగా సంస్క 

రింపబడిన = క్రొత్తభాష పుట్టి పాణిన్యాదులచేత ఆదరింస 

' బడీ దేశమందు వ్యవహార భాషగా నేర్చడినట్లు తెలియు 

చున్నది. కాబట్టియే (ప్రాకృత తమిళ వాజ్మయములకు 

తర్వాతనే సంస్కృత  వాజ్మ్యయము కనబడుచున్నది. 

 సంస్కృృతమునకు ఈ చేకును పాణిని వాడలేదు. ఆతని 

వ్యాకరణమునకు భాషా వ్యాకరణము లేక అష్టాధ్యాయి 

యనియే సేరుగాని సంస్కృత భాషా వ్యాకరణమని లేదు, 

సంస్కృత మను పీరు ఆయన కాలమున లేదేమో! 

పైగా నీతడు సంస్కృత వ్యాకరణ కర్తలలో మొదటి 

వాడు కాడు, ఆజవవాడు -..- 

“ ఇం(దశ్చం[దః కాశకృత్స్నా 

ఆపిశరీశాకటా యనః 

పాణి న్యమర జై నేంద్రాః 

జయసన్ని అష్టాది శాబ్దకొః రా 

. శొలిమారు సంస్కృత శబ్దము వాల్మీకి రామాయణమున 

కలదు. తమిళ తొల్కాప్పియముః ఐం(ద్ర వ్యాకరణము 

ననుసరించినదని చెప్పుదురు. ఈ మైం(ద్ర వ్యాకరణము 

పోయినది. తమిళ వ్యాకరణమున దాని రూప మూహించు 

కొనవలపినదే. తొలి తొలి సంస్కృత వ్యాకర్తలు జై నులు. 

పాణిని బ్రాహ్మణుడును శెవుడును. ఒక్క- (బ్రాహ్మణులే 

గాక జై నాద్యన్యమతాలవారు కూడ సంస్కృతము నాద 

రించి రచనలు చేయుటచేత భారత దేశమందు ఎల్ల వారును, 

తమిశలతో సహా, ఉమ్మడి భాషగా దీనిని ఆసేతు హిమా 

“చలము సెంపొందించిరనియు, ఇది (బ్రాహ్మణుల కాణాచి 

కాదనియు తెలియుచున్నది, మత విషయములును కౌన్యము 

లును మాత్రమేగాక సకల శాస్త్రములును సకల లౌకిక 

విషయములును సంస్కృత మందే (వాయబడినవి. _వెద్యము, 

గణితము జ్యాతిషముః కానుశాస్త్రముః వాస్తుశా స్ర్రము, 

Fr స్ 
౨౨౦ 

_ 

, దొకీణాత్య లిపులకును (ప్రారంభకాలము, 

ఇట్లు పండితులకును పామరులకును పనికివచ్చు సకల 

విషయములును సంస్కృతమందే (వాయబడినది చూడగా 

నిది ఎంత సార్వజనీనతనందినదో విశదమగును. అందు 
చేతనే ఈ భాషకు మొదట ఒకపేరు లేదు. ఇది ఒక 

జనులది కాదు ఒకదేశముది కాదు. మజియొక రహస్యము 

దీనికి సొంత లిపికూడ లేదు. ఎవరెవరిలిపిలో వారు వారు 

(వాసికొను చుండిరి. (చూ. ఇందే చివర లిపిని గుజించిి, 

మన భారతీయ లిపులు 

మన భారతీయ లిపులను గుజించి రెండుమాటలు 

చెప్పుట ఆప్రస క్షముగాదు, వీనిని భిన్న లిపు లనుటకన్న 

ఇవి ఒక్కలిసికే వ్రాతభేదము లనుట మంచిది. ప్రస్తుతము 
మన లిపులన్నిటికిని మూలము అశోకుని శాననలిపి, 

తెలుగు లిపికికూడ. మొ హెంజోదారో _ హరప్పాల పింధు 

లిపి ఇంతవణకు ఆర్థముకాలేదు. దానిని వదలినయెడల 

బ్రాహ్మీ అరోషీ. లిపులే అత్యంత [ప్రాచీన లిపులు, ఖరోష్టి 

సళ్చిమ హిందూడేశమున మాత్రమే యుండినది, కుడి 

నుండి ఎడమకు (వాయబడెడిది, బాహ్మి ఎడమవై పునుండి 

కుడికి, (క్రమముగా ఖరోస్టీ అంతరించి (బ్రాహ్మి దేశమం 
దంతయు వ్యాపించి బహువిధ పరిణామములను పొంద 

సాగినది. నేటి భారతీయ లిపులన్నియు దేవనాగరముతో 
కూడ మౌర్యులనాటి (బ్రాహ్మీలిపినుండి పుట్టిన వే. ఇవియే 
గాక మనచుట్టు నుండు తిబెత్తు, బర్మా; సింహళము, జావా, 

సుమ(టా మొదలైన దేశాల లిపులుకూడ దీనినుండి 
పుట్టిన వే. 

ఆళోక లిపినుండి ఉ త్రరదేశచున మొదటి పరిణా 

మము గుహ లిపి. డీ. శృ నాలుగవ శతాబ్దము నుండి 

మార్పు. ఇది ఉత్తరమున నాగరి లిపికిని, దక్షిణమున 

దకీణాపథ 

మందలి తెలుగు కన్నడ లివులయొక్క_ ఆర్షస్వరూపము, 
కొద్దిపాటి ప్రాంతీయ భేదములతో నేర్చడి ప్రాచీన నల్లవ, 



తిభాపా నిఘంటువు _. ఉపోదాతము (అభా ఘంటువు - ఆవోగడ్డు 

వేంగీ చానక్యు స్చిమగాంగ, కదంబ, బాదామి చాళుక్య 

శాసనములలో కనబడుచున్నది. దీనికే ఆంగ్లేయ పండి 
తులు వేంగి లిపియని పేరుపెట్టిరి, ఈకాలపు లిపియే 

ఇండో చీనా మలేషియాలకు పోయినది. కళింగమునందు 

మొదట ఈలిపియే యుండినదిగాని క్రమముగా అదిపోయి 

అచ్చట నాగరిలిపి (ప్రవేశించినది, 

క్రీ. శ. 6(0 నాటికి పల్లవుల కాలమున తమిళ 
నాడులో నుండినది ఈ వేంగీ లిపియే. ఇదియే తెలుగు 

కన్నడముల (ప్రాచీన లిపి. (క్రీ, పూ. తమిళనాడులో నుండి 

నది భట్టిప్రోలు లిపిని పోలిన (బ్రాహ్మీలిపి. ఇది మధుర; 

రామనాధపురం, _ తిరునెల్వేలి, తిరుచినాపల్లి మున్నగు 
(ప్రదేశములలో దొరకినది. తరువాత కొంత కాలమువజకు 

కూడ తమిళములో శాసనములు లేకుండి (దొరకలేదు 

పల్లవుల కాలము నుండియు కనబడసాగినవి, ఈ పల్లవుల 

కాలముననే పల్ల వ(గ్రంథ మనబడు (గంథలిపి ఏర్పడినది. 

సంస్కృతమును (వ్రాయుటకు తమిళదేశమున దీనిని వాడు 

దురు, తెలుగులోవలె ఇందు గుణింతము ఒత్తులు, అను 

స్వారము కలవు. కొన్ని అక్షరములు తమిళముకన్న 

భీన్నములు. ఇప్పటికిని మన సంస్కృత పండితులకు 

తెలుగులిపి తప్ప సంస్కృత నాగరి లిపి రాన, తమిళ 

దేశమందలి పరోహితులకును సంస్కృత పండితులకు 

(గంథలిపియేగాని నాగరిలిపి రాదు. ఇందువలన (ప్రాచీన 

తమిళలిపియు, వేంగి లిపియు ఒక్క. పరిణామమునకు 

చెందినవని తెలియుచున్నది. 

తెలుగు కన్నడ లిప్పలు పదవ శతాబ్దము నాటికి 
కొద్దిగా మార్చును పొందసాగినవి, పదునాల్గవ శతాబ్దము 

. నాటికి చాల మార్పు వచ్చినది, త లకట్టులు చాల మారినవి. 

పదునైదు పదునాజు శతాబ్బములకు ఎక్కువ (ప్రత్యేకత 

సిద్దించినది. కాని ముద్రణము వచ్చినది మొదలు పూర్తి 

ప్రత్యేకత వచ్చినది. ఐనను ఇంకను చాల పోలికలు 

నిలిచియున్నవి, 

=ల౧ 

తమిళ (గంథలిపినుండు మళయాళ లిపి పరిణామ 

మందినది. వారికి సంస్కృత మెక్కు-న, అందువలన 

ఒత్తులు పోలేదు. ఇందులో తలకట్టులు అక్షరములతో 
కలసిపోయి, అవి చదరముగా కుదిరినవి. తమిళులు ఒత్తు 

లను (వ్రాయక అర్జాక్షరములను ముందుగా (ప్రక్కన 

వపాయుటయు, పెక్కు. సంస్కృ తాక్షరములను అక్కటి 

లేదని వదలి ఫ్ర వంటివానిని కల్పించుకొనుటయు జరిగినది. 
ఈ పరిణామములను అర్థము చేసికొన్నయెడల మనకందజ 

కును ఏకైక లిపిని నిర్మించకొనుట కష్టముకాదు. 

అక్షరములు 

నంన్మ్భతమునకు వర్షములు ఏబది ($0 

అచ్చులు _ 14. 

ఇ గా ఏజఐ ఓ బొ. 

అఆ ఇ ఈ ఉ ఊఈః బుబూ 

హల్లులు _ 84. కఖగఘజు చచజరతరు 

ఇం టరడధణు తథదధన పఫబభను, 

యరలనశషసమహళ, 

ఉభయాకత్షరములు ___£2. 0 2. 

కొందలు “లూ ళ”లను వదలి 48 అక్షరము 

లందురు, 

(పాక్ఫత భామకు వర్ణములు 40 

అచ్చులు ___ 10. అఆ ఇ శః ఉ ఊఏఐఓ టె, 

హల్లులు _- 80. 

టరడథధ ణః 

రలవసహశళ, 

కఖగఘు 

తథదధను స 

చఛజర్యు, 

ఫబభమ య 

కొందయణ (హ్రస్వ “ఎ ఒ”లు కలవందురు. 

కొందటు (హ్రస్వ “ఎ ఒొ”లును “ఐ బౌ”లును 

లేవందురు, 



రిభాహి నిఘంటువు _ ఉపోడాతము (తఆభాసా నిఘంటువు ద 

ఇందు లేనివి... బుబూ ఇ లా జ్క షా శు షు 

ప్రాకృత భాషలు... మహారాష్ట), ప్రాకృత ము, శౌర 

పేని మాగధి, పైశాచి, చూళిక, అస భ్రంశములు, 

అంధ భామకు వర్షములు ర్ 6 

అచ్చులు ___ 16, 

గృ గ్రావఏ ఐఒటఓ బౌ. 

అఆ ఇ శః ఉ ఉఊఃంయుబూ 

హల్లులు _ 87, కఖగఘ జ చచ ఛజ 

జరుఖు టఠడఢణు తథదధను సఫబ 
భమ యరలనశషసహాళ టల, 

ఉభయాక్షరములు _ లీ. 0 06 ౬ 

కొందు “గూ శిలను వదలి 5*ఉ అక్షరము 

లందురు, 

కన్నడ భామకు వర్ణములు క్4 

అచ్చులు ..._ 16. తెలుగువలెనే. 

' మారీ టి 

హల్లులు  రీ7. “చ జిలు లేవు. “టి తమిళ 

“ల్లు వంటిదియు, రెండువిధములై న *ళ *కారములును 

గలవు, 

అచ్చ లెనుగునకు వర్ణములు రీ? 

అనగా సంస్కతమందలి బు బూ ఇ భా; 8 

ఖఛరథఫ ఘరయుఢధభు ఉషాశషసలు 

లేవు. 

_ఇన్లే అచ్చగన్నడమునను, 

తమిళ మునకు వర్షములు రి! 

అచ్చులు = 12, అలఅఇఈడిడఊ;, ఎఏఐ 

ఒ ఓ జా 

2D 

జస హల్లులు ___ 18. కబ్స చకా డ (టి ఇ) 
తన, పము యరలనథ్రి న(ణ)ాళ. 

ఉభయాక్షరములకు బదులు -___.* అను గుర్తు 

అహ్, అక్ అను ధ్వనిగలది కలదు. నేడు దీనిని 3 
స్థానమున వాడుచున్నారు. 

తమిళ సదోచ్చారణ 

(Dr. Hlakkuvanar అనువారి తొల్కాప్పియం 

ఆంగ్లానువాదము నుండి) 

క ౨/4 

k 

§ 

& ₹ # 

డ(టు౬ ౪ 

ad 

హవలె అహం .అకం అనరాదు. 

కవలె పక్కు_ం = పగ్గం 99 

అనునాపికము ముందు గనలే పద్దా - పంగు, 

పంకుకాదు. 

“లాంగ్ * Lంngలోవలె, రంగు తంగ 

కళివు, పాశ (పాచి 

చోరు (శో = అన్నము) అచ్చం 

గంజి కంజి (కంజీవరము = కంచీవరము 

అనరు) 

“స్పాంజ్ *వఠలె, రంజన రజన 

కట్ట, కట్టు 

వండి = ఐండి, వంటి అనరాదు. ఇడం = 

చోటు. ఇటం అనరాదు. 

కరుణ 

[2 దంత్యనకారము 

* పాటు = పాటి, ఉప్పు. 
ళు 

వంబు = వంప్ప అనరాదు. 

మయరలవలు (వాసినళ్లే యుచ్చరింపదగును. 

అ DD 

ళం 

ఇదే ద్విత్వమైన (బ్ర గా నుచ్చరింసవ లెను, 

కుటుం = క్కుటం 
6 

దీని యుచ్చారణవిని (గహింసవలసినదే. 
వాకిప్పకిం = అరటిపండు. బాళపస్పళం 

అని సామాన్యముగా అందురుగాని సరికాదు. 



తిభాహా నిఘంటువు _ ఉ పోదాతోము (ఆభ ఘంటువు ఖే 

గ్రుంచి భాషలోనలె తమిళములో ఉచ్చారణ విచిత్ర 

ముగా నుండును. అది విని [గహింపవలసిన దే. 

ఇది పరిమిత త్రెంభాషిక నిఘంటువే మైనను, 
ఇంత దీర్గ మైన పీఠిక అక్కరలేకపోయినను భాషా 
చారిత్రక 'జిజ్ఞాసుపులకొటికు (వౌసితిని ఈ కాలమున 

భాషా ప్రయుక రాష్ట్రములవలన (ప్రాంతీయాభిమానములు 

బలపడినవి గాని దురభిమాన రూపముల తాల్చుచుండుటచేత 

చారిత్రక జ్ఞాన మావళ్యకమగు చున్నది. ఈ దెశ విభాగములు 
పరిపాలన సౌకర్యార్థము చేయబడినవి. వాస్తవముగా మన 

మందజము భారతీయులమే. ఇందులకే లిపి "చరి తతోకూడ 

మన భాషల పుట్టు పూర్వోత్త రములను వివరముగా తెలిసి 

తిని. ఇంకను “ఎక్కువగా తెలిసికొనగోరువారు ఆయా 
(గంథములను చూతురుగాక. మనమందటి యాశయమును 

“ ఉదారచరితానాంతు వసుధై వ కుటుంబకమ్ ” 

అనుటయేగదా. మన ప్రాచీన శాబ్దికులు “ఏకః శబ్దః 

సుప్రయుక్తః సమ్యగ్ జ్ఞాత ః స్వర్లేలోశే కామధుగ్భవతి ' 

అన్నారు. ఒక్క శబ్దమే చక్కగా (గహింపబడిన కామ 

చేనువువలె అగునేని శద్దడాలమంతయు చక్కగా (గ్రహిం 

చిన చెప్పవలయునా ! ఈ విషయమున English Tamil 
Etymological Dictionary లో సుప్రసిద్ధ నిఘంటు 

రచయితలు (శీ శంకరనారాయణగారు 1911లో ఉపోద్దాత 

మున (వాసినది స్మరింపదగినది, ఎం 

“The student will best enquire and 

dive into the derivation of a word only after 

acquainting himself with and mastering tolera- 

bly well, its current living forces. The origin 

of a word and the development or progress 
of its sense or signification must in all cases 

be of great historical value. A knowledge of 

them, further, must assist the memory and 

improve, strengthen and render precise the 

grasp of its present force. 16 decidedly widens 

the student’s .uuderstandiug and beautifully 

enlarges his outlook on, the language. A know - 

ledge of the origin and composition of words 

oiten énables one to understand even a new 

word through his previous acquaintance in 

the case of other words, with the elements 

of which it is composed. 1t further serves 2 

still higher purpose, TI conceive, in keeping a 

language itself in its right orthodox lines, by 

preventing writers and speakers, young or old 

{rom moving off their road and rails in the 

employment and usage of their vocables.”’ 

“The branch of comparative philology 

relating to ths derivation of etymology of 

words is said to be not yet in a satisfactory 

state of advancement and it is perhaps feared 

that it can never bs completely 50. So much 

of it at present is of an unknown, doubtful 

and conjectural nature. Again all that is 

given as roots does not exactly imply anything 

lke the fact that one language is come from 

another or that it is chronologically later or 

junior. Such we believe, connot be the in- 

fluence, but all that can be thought is only 

that they are cognate and may have some 

common origin or source.” 

ఈవిధముగా శబ్ద సామ్య భాషా సామ్యాదులచేత 
ఐకమత్యము కలుగుట ఎంతయు వాంఛనీయము. 

ఈ నిఘంటు నిర్మాణమందు మేము మాకు సాధ్య 

మైనంత కృషి సల్పినాము. ఇది ఒకరిచేత సాధ్యమగునది 
కాదనుట విశదమే.ఎందటో పండితులు కలసి చేయవ లసినట్టి 

కార్యమును మేము మువ్వురము మాత్రమే చేయుటవలన 

లోపము లుండవచ్చును. ఆది సహజము. సహృదయుల 

సలహాల ననుసరించి మున్ముందు ముద్రణములలో అకా 

డమీ వారి యన్నుగహమున దీనిని ఇంకను సహాయకారిగా 
'పెంపొందింపగనిమని విశ్వసించుచున్నాము. 

ఈ మహత్కార్యమును చేయించిన సాహిత్య 

బంధువులు, అకాడమీ అధ్యక్షులు డా. బెజవాడ గోపాల 

'రెడ్డిగారికిని, అకాడ మీవారికిని, మాతో పదేపదే సంవదించుచు 
ఈ కార్యనిక్యహాణ కాలమందు మాకు (పోత్సాహమిచ్చి 

పలువిధముల తోడ్సడిన అకొడమీ కార్యదర్శులు, కార్య 

దక్తులు శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావు గారికిని మా నిండు 
కృత జలు. 

10.1. 1978 ) 

నుదరానసు 

వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 
(సంపాదక వర్గ సమౌ జేళక ర్హ) 



శ్రీ 

ఆంధ్ర తమిళ కన్నడ నిఘంటువు. 

అ] తెలుగు 

అ. మొదటి అక్షరము. (దే అవధా 

రణమును తెలుపును, (సం అభావ 

నిషేధములను "తెలుపును, 

అంక (జేఎ 'పొర్ళ పము (పక్క. 

అంకణము. నలుచదురపు చోటు, 

కతు, ఒకపాటి ఇంటి యడుగుల 

కొలత, లోగిలి. 

అంకగణితము, మధ్యము య గేజ్. 

అంకపాలి. అంకపాళలిక, ఆలింగనము, 

(కాగిలి) 

అంకపాంకములు, 

అంకము, ఆక్నేపము, తగవు, గు ర్త. 

లెక్క? గుబుత్కు చోటు, 

సంఖ్య, , తప్పూ చాటకవిభాగము, 

భూషణము యుదము సమాపము, 

జడి తొడ, 

అం క, 

అంకమ్మ. జక (గామబేవత, 

అంకవ నన్నె. మేలిరంగ్కు గుజ్జమురికాబు, 
ని 

తమిళము 

ముదల్ ఎళుతు, అవ్విడం, ఆజానం,' 
ఆవి ఖా 

(బహువచన (ప్రత్యయము), వంద"ె 

_ (వచ్చినవి, వచ్చినారు, ఎనిమిది 

యను అంకె 

అక్కు ౦ పక్క_మ్, 

ముటం, మనెగళే అళక్కం అళవు, 

కొట్లడి, జలదా రె, 

కణవ్కు_, ఎణ్ కణహ్క, 

తిణ్ జ, (తిన్నె) తకువలొ దాది, 

కోవం, ప్రామె. 

ఆశేబం, ళంటె, అడైయాళం, 

ఆడయాళ 0, క ణక్కు, కలి, ఇడం, 

నాటక శ్తిన్ ఒరుపిటీవు, ఆణి, పోర్, 

అరుగా'ము, మడి. 

అంగాళమ్మ, కాళి, నాట్టిన్ పురం 

కార్కుం బేవదె, అం గాళి, 

ఎడుతు కాటుం ఇవాయకొ, 
ఆటీ ee || 
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కన్నడము [ అంక 

ముదల"నెయ అమరు అదర ణార్థిక , 

నిషేధ స్వరూపవన్ను; అథవా 

అఫావవన్ను సూచినువదు, 

పక, భ్ జె, తొడె, 

మెగ భళమధ్యదల్లి వరు స్టళ అంగళ, 

గళ మధ్యద సందు, కొట్ల డిగళ ల్లిరువ 

స్తళద లెక్క. 

అంకగణిత లెక్క, సంఖ్యా విద్య, 

అంకెగళ నడువ అంకెగళ పంక్తి 

వ 

ఆలింగన, _ తచ్చికొర్టువదు, 
అంక పాళి, 

ఫీషణ, హోర్క వగ, 

అప్పు 

అడ్డి, ఆశేపణ్కి జగడ, చివ్నా, 

లెక్క, గర్తు, సళ, జాగ, తప్పు, 

సమీప, తోడా, మడిలు, ఉడి, 

అం కాళ మ్మ ((గామదేవత, 

బె తీకొడువబణ, 
అట re 



అంక ] “కెలుంగు 

అంక విద్య, “మూ, (అంక గణిత 

శాస్త్రము, 

అంకాపొంకములు, కోపము, విరోధము, 

ఊ(గము, 

అంకించు, లంకించు, స్తుతించు, సంతో 

పించు, సెశెత్తు, ఆడించు, 

పించు పట్టుకొ" ను, 

ఆళి 

అంకిణి. గుబుపు జీనునక అలంకారము, 

అంకితము, గుబుతు చేయబడినది ఎంచ 

బడినది, కృతి సమర్పణము: 

అంకియ;: చూ, అంక, సంఖ్య. 

అంకియము. ఎద్దుమాది ఒకవెపు గోనె 

(అం కెమ్యు, 

అంకిలి, అడ్డము ఆపద, మేభము, 

కలప, అంకిలిపెటు, ఆడగించు, 
ల & 

అంకిలవిపడు, ఆఅడుపడు; 
డె 

అంకిళు, దవుడ।కిందనుండు కీళ్లు, 
థం ఛం 

ఆఅంకటము. పంచ, కోల, 

అంకండు, కీర్తిపాండినవాండు, 

అంకరనిరోధథము, వీజమును చంపుట, 

అంహరము. అంకూరమ్ము "మొలక, చిగురు, 

వీజము, నీళు “నెత్తురు, "వం డుక, 

పిండము (భూణము, (Embryo): 

అంవరించు,. "మొల కెత్సు చిగుర్చు. 
a 0 

ఆంవరోత్ప]ేతి. వీజచోత్ప తి, వ్జము 
ది to) 

"మిల కతుట. 
ఆవ. . 

అంకశము. ఏనుగును నడుపుటకు 

పాడుచు ఆయుధము. 

అంకుశ న్యాయ. 

యంకఘుశమునకు వళమగునట్టు. | 

కమిళము 

ఎణ్ కణము శా న్లీరం, ఎణ్ క ఇక్కి_ 

యల్, 

క్రోవం, నీనం, పగైమె, 

ఫుగ భుదల్,తుది త్తల్ ఏ బయమురుత్తుదల్ , 

పిడితుక్కొల్ , 
=) 

కుదిరెయిన్ జీనుక్కు శయ్యుం అలం 

గారమ్, 

ఉడమెయాక్ము_దల్. పాటు ఉడ 
దు ఉం 

యవన్. (ఒరు శయ్యుళ్ తొగుప్పి | 

ర్క ఉరిమెయాళన్ ; సమర్పణం. 

ఎల్ | 

ఎరుదుమాటిన్ ఓరుపురమ్ వె తకోణి, 
ఈ ర రీ 

తుయరక్, తడుతుదల్ , 
అటో 

తడుప్పదు 

శాడయిన్ కీశేయిరువ్క మ్ కీల్గళ్, 

పిడి, | 

పుగళ్ పటవకా, 

ము లీయె వెట్టుదల్, 

అంకురం, మే, వ్పెెపేని ఆంపహూరమ్, 

రలిర్ , పిండం, గర్బశరువి. 

ఆఅంపరి తల ముళ%తల్ ,. 
ల శ మూ వాతి 

ముళతల్, ముళి ఎడు తల్, 
రూ టీ - ఓ. pa.) 

ఆఅఆంపశమ్. యాని నె ప్పాగన్ యానైయొ 

ఓట్టుం శరూలంపోోన ఆయువం, 

“పెద్దయేనుగు చిన్న మిగ ప్పెరయయానై శిరియళూల త్తిరుక్కు  అంకుళ న్యాయ ఆనియాదరూా 

కట్టుప్పట్టిరుప్పదు, 
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కన్నడము [అంక 

సాధారణవాద లెక్క, గణిత, లెక్క 

తనిఖీమాడు, విమర్శె, 

భీషణ, విరోధ, కత్స, 

హూొగళ్షు, (పళంనీను, "మేల క్కె. ఎత్తు, 

పీడిదుకొళ్లు, ఆడిను రుళిపిసు, 

జీనిన అలంగార, త డియఒడ వె. 

అంకిత, చివ్నా, ఎణి శక్తి కృ సమర్పణ, 

సంఖ్య, "లెక, 

ఎ త్తినమేలే వాకిదగోణీ, -వీలహో శ్రీః 

ఆడ్డి, కపి అడిమాడు, అడిగటు, 
డక హై 60 

అదడిగటు, 
ca ళు 

దవ జి కళ ఇరువ కీలుగళు, 

కంట గయ పొడికి) శావు, 

కీ కపడెదవనుు, ముఖండ. 
pane.) 

వంశ బెళ యదమా డు, 

ముళక్క చిరుగు బీజ్య నీరు, 

కూదలు, భ్రూణ, గర్భపిండ, 

రక్ష 

చిగురిను మొళ కెయాగు, 

వీజదింద, ముళ కబరువుదు, 

అంవళ , ఆనె7చుచ్చుగోలు, 

ఆంకు 

శ-క్కు_హాదురువుదు, 



అంక ] తెలుగు 

అంక, (ప్రనీద్ధి, సంఖ్య, 

అంకోలము, ఉఊోడుగు చెట్టు, రూ, అంకో 

టము అంకోరము, 

అంకోలబీజ న్యాయము. అంకోల న్ 

మును దానిక తెలమండె నానినపిదప 

నాటిన తత్త'ణమే మొలచునట్టు, 
శీఘవృద్ధి. 

అంగ, కాలుచాచిన అడుగు, 

అంగడి, దుకాణము. 

అంగడివీధి. బజారు, రచ్చ సభ. 

అంగణము, (పొంగణము, ముంగిలి, 

అంగద. ఆకలి ఆపద. 

అంగదము, ఇఛాహుప్పురి, 

అంగ దట్రము. పావడ 

అంగన. (స్తీ ), ఆడుదిగ్గ జము. 

అంగ న్యాసము, వాదయమందలి భాగ 

ములను మంత్ర పూర్వకముగా తా 
యై 

కుటు. 

అంగ|పదక్నీణము. గుడిలో పెటు 
, శ ళా 

వీణపు పొర్లు దండము. ! 

(ము 

అంగబిల్ల, 

అంగమ-చ్చుము, గులుతు, జాడ, 

అంగమర్హుడు, శాళ్లు చేతులు పిసుక 

చాడు, 

అంగము, అందము, విభము, అవయవము, 

"దేవామ్యు ఒకజేశము భాగము, 
అంగమొల, _దిసమెంల, గుడ్డ లేని దళ. 

అంగ మొల చేల్చు, శివుడు దిగంబరుడ్తు, 

బుదుడు, 
థి 

అంగరంగవై భవములు. ఆ భ్య ౦తర, 

్చావ్యా'(సమ స్త్ర వభవములు, 

| 

తమిళము 

పిరబలమ్. ఫుగళ్ , ఎణ్,. 

ఒరువిదమానమరం, అంగోఅమరం౦. 

అంకోలమర్మలికా విజ2యు అదడికా ఎ 
peer, Be De తో 

యిల్ ఊరినసిన్చు నట్టాల్. ఉడీ 

ముశళెక్క_ం౦ మౌదిరి శీక్కిరం వళ 

రువదు, 

సీర ఆడి, 
2 

అంగాడి, కె, 

'కెతెరువు. 

ముటమ్, జబ్ గారం, ' 

పనీ, ఆపతు, తున్నం, 
అటి 

తోళ్ అణి, 

శ్చ, నుం7, ఒరుదెశెయిక సెల్. 

యా_నె. 

ఆంగనియాసమ్క్ ఇరుదయం ముదలియ 

ఉరుప్ప్వుగ శై మండిరతోడు కైాయాల్" 

తొడుదల్, 

అంగప్పిరదవ్నీణమ్, దేవా కాల్ పురండు 

వలమొగ వరువదు, 

అరళశయిలి వి లె. 
= 96 

కులీ, ఉడలిల్ మచ్చం. 

అంగం, అవయవమ్, ఉడల్ అడెయా 

భమ్స్క్ జరనాడు, పిటీవు, కట్టిల్ , 

అమణం, అమ్మణం, . 

అంగణన్, పరమళివన్ ,' బుద్ధన్ . 

= అలి 

కన్నడము [అంగ 

[కీ రి సంఖ్య ఎణిగా, 
అటి ణా 

ఒందు వృషవిశేవ, 

అంకోలన్యాయ, అంకోలబీజవన్ను 

అదర తెలడల్లి నెనదిట్టు భూమియొ 

ఏ ఎట్టి రక్షణని మొళ క .బరు 

చాచిద, నీటీద కాలు, 

అంగడి సభ, కట్టి, 

బజారు, 

లూ బెం 
జ 

అంగ ళ, అంగ ౯, 

అంగరంగ వై బవక్స్, ఎల్లా వైబవమ్గళుం, 

వానీవు, కష్ట, 

తోలి ఆభరణ, 

పావడె, అంగ, 

హాళ్లు, ర్త దిగ్గజ. 

ఆంగ న్యాస, (మం త్ర శా స (ప్రద మాతు), 

(పదవ్సీణమాడు, (తన్న నుత్తు తా జీ 

గుడినెలద మేళ హోొరుళొడు, 

మొనదబిల్లై. 

గుర్తు హాద్తి ప తె, 
అనే ఇటు 

క శాలిన మాలిక్ గార, ఒతడ వీట 

వను, 

శింగార, చెలుపె, అంగరాజ్య, విభాగ 

నగ్న, బత్తలు, దిగంబర, 

సకలవిధ వాద వై భవ, అంగరంగ వెభవ, 



అంగ ] తెలుగు 

అంగరకు. చేహరతణ, కవచము, 

అంగరత కలు. శరీరరత్న కులు. 

అంగరాగము, శరీరమునకు గంథాదుల 

వూర, విలేపనము, 

ఆంగరువాము. వెండుక., 

ఆంగవ స ము, పెపంచె, ఊ తృరీయము, uy 
ఆంగలార్చు, దుఃఖము, గట్టిగా ఏడ్చుట. 

అంగవించు, ఉత్సహీంచు, అతిక 

మించు, 

ఆంగహారము, నాట్యమందు అవయవ 

ముల కదలిక, 

ఆంగ హీనుండు, వంటి, గ్రుడ్డి కాలు చేయి 

లేనివాడు, 

- అంగారకము, అం-గారము, నిప్పు, బొగ్దు. 

అంగారక వారము. మంగళ వారము, 
అంగారకుడు, ఒక గవామ్కు కుజుడు, 

ఆంగారము, నిష్వు, బొగ్గు, 

అంగి. చొక్కాయి అంగములుక లది 

ముఖ్య మెనద్చి (ప్రధానము, 

అంగిక, చిన్న చొక్కాయి, రవిక. 

ఆంగలి. లోపలికుత్తుక , కొండ నాలుక 

పెఫాగము, చిరునాలుక. 

అంగీ. పాడునచొశ్యాయ, 

తంగీశారము, సమ్మతము, ఒప్వుదల్, 

అంగీళార్యము, ఒప్ప్వుకొనదగినది, 

అంగీకృతము, సమ్మతింప (బడినది. 

ఆంగుటము, బొటనవేలు, అంగుష్టము. 

అంగుళము, అంగుళి వేలు బొటన జేలు, 

తమిళము 

ఉడల్ పొదుశాప్పు, కవచం మెయ్ 

కాపు. 

మెయికాస్పాళర్ గళ్. 

ఉడంబిరు_ తడవుమ్ చందనం ముద 

లియవెగళీన్ పూచ్చు. 

మయిర్ , 

ఆంగవ సీరం, మేల్ వేసి, తుండు, 
లి ట 

వరుతం, శోకలినాల్ శ తంపోటు 
యువీ నతో ౨ లు 
అళువదు, 

ఊప్క_వి లత్తల్ , 

నాటీయ తిల్ ఆవయవంగలిన్ ఆ శెవు, 
A) ని రెం 

ఆంగ మిల్లాడాన్ , నొండి, కరుడకా, 

ముడవకా, " 

అంగారగక్, *నెరుప్పు, కరి, 

'సెవ్వాయ్కిళ మె, 

ఇవ్వాయ్ షిరగమ్, కజన్, 

“నిరుప్వు, కరి, 

అంగి, కసె అగ్నిని, "నెరు, త్రీ, 

ఉళ్ లొం-దె, ఉళ నావ్మ, 

ఆంగీకరి తల్, ఏటుక్కాళ్ళుదల్, 

సమ్మదం, 

ఏ టుక్కొాళ్ళ తృక్కు_దు, 

క శువిరల్ ,. 
౬ 

| అంగులము, మాదీరక్, ఓరుఆళవు, ఓర్ 

4 

ఆంగీక రిక్క.. ప్పట్టుదు, ఒత్తుకొ శ్ళృష్పట్టదు. 

కన్నడము (అంగు 

అంగర కే, కవచ, జగర, వోడు, 

అంగ రక్షకరు. 

అంగరాగన విలేపనం ఉద్వ ర్త, తీవి 

పూసువదు; విలేపన, 

రోమ, 

అంగ వ అంగో స్త? ఈ త్తరీయ, wy 
అంగలాచిసు, అంగ లాపు, 

ఆతీ(క్ర మిసు, చేరు. 

నాట్యదల్లి, ఒందుతరద కొణత, 
య 

అంగవిల్ల దవ, వరుడు, వంటి. 

చేంక్కి తంగార, ఇదలు, ఇంగళ్, 

మంగళ వార, ? 

ఒంద్నుగహా, వజ ౫గవా, 

'బెంకి ఇదలు, ఇంగళ, 

అంగి, ఆంగవుళ్ళదు, ముఖ్య వాదదు, 

చక్క అంగి, జూ కెటు, 
6 

కంఠదొళ గె ఇరవనాల గ, 

ఉద్దహోద అంగి, నిగళవాదకవ-ద, 

ఒప్ప, సమ్మతి, ఆంగ్షీశార, 

అంగీకరణ యోగ్య. 

“హాబెటు హిచ్చెరళు, అంగు, 
ట్ © 

'బెరళ్కు బెరళలిన అగల దషు అళ తె, 
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అంగు] తెలుంగు తమిళము 

కొలత, ఒక అడుగులో పం డెండవ అడీయిల్ పన్నిరండార పగుడి, 

భాగము. 
ఆంగుళితము. వృటపువాని వేలిఅం గుష్టాన్, తైయల్ శారన్ వికలిల్ 

తొడుగు, ఆణియుహ్ కూడు, 

ఆంగుళిము[ద. ముద్దుటుంగరము, మో డిరము ద్దిరె, 

ఆంగుఖీయకము. ఈంగరము. చెరా దిరర. 

ఆంగుస్ట్థ ము. బొటన వేలు, ఉంగుటము, 

అంగూరు. ఒకరకపు (దాతు. 

ఆం|ఘీ. పాదము. 

అం గుట్టం, "పిరువిరల్ . 

ఒరువగ దిరా క్నెపళం, 

అడి, కాల్, పాదం. 

అంచన. కొలత వేయుట. 

అంగుల ఒందూషాడదల్లి వాన్నరడ 

నెయభాగ, 

బెరకను శాయున లోహద = అథవా 

అంగుళి ముద వ్మాదాంగులీయక, 

అంగునీయక, ఉంగుట, ఉంగరం ఉం. 

అంగుట్క, ఉంగుట హెచబ్బెరళు. 

(డామ్మె అంగూరు. 

అడి, శాలు పాద, 

అళ వుపోడుదల్ , ఎ.డెపోడుచల్ « 

ఆంచ(చ్చె,. అంచియ (పయాణములో పిరయాణ ల్రీల్ తంగుదల్ , త పాల్ బట్టు 

నిలుచు చోటు్రుుదూరమునకు అందించు 

టన పరుగుతీయుట, ఒకరికొకరు 

అందించుట పా, 

వాడా కయ్య జేండి కీడుర తాల్ 

కారర్ గళ్, ఒరువరుకొ_రువర్ 

మా తీకొొ_కువదు, అంజల్ , 
జని 

బాలి య 2 

ఆంద, వాంస, (ఆంచయాన్క సవాంసపీలె అన్న ౦,(అన్నంపోల్ నడక్కు_౦ పెణ్ ). 

క్ర అన్న నడే). 
నడచు స్త్ర (అన్నవడ్రై 

ఆంచలము. కొంగు, ముందాణి. 

ఆం-చితము. తగినది పూజింపంబడినది, |తగున్దదు యోగ్యమానదు పూజైవ్క 
జీయమలర్ , 

అంచు, (అనుచు, చెప్పుచు పంపుచు, ఎను,చొల్తిక్కొందు, అనుప్పికొ_౦డు 

పంపించు తుద బండికంటియాక అనుప్పు క డేశి,- 

చివరిభాగము, 

అంజ. అడుగు. ఆడి. 

అంజ. భయము. ఆచ్చం. 

అంజక. భయపడక, ఆంజేల్, బయమ్ ఇల్లొద. 

అంజళశాడు, అంజనము వేయు మాంతీ ఆంజనంపోడుం మౌందికన్ , 

కడు, 

ఆంజినము. కాటుకు, ఒక దీగ్గ జము, (కళ్లిన్మె, ఒరుదిశేయిక యా నె * 

అంజనము జేయుట. |కేలిగోరుక శాటుక | అం
జనం పోడుదల్ నగ శ్రితజ్యు.. 

పూసీ దొంగతనము తెలిసికొనుట, మెపూసీ తీరుడు కండుప్పిడి త్తీల్ 

ఆంజలి. చేమూడ్చు, దోసిలి (గీతాంజలి. 

పుష్పాంజలి ఇత్యాది, నమస్కా_ 

రము, | 

అంజలి, వణక్క_ం, “3కాప్పుదల్ . 

అళ కె అందాజూు. 

ముశ్కామ మజలు, మజలిపట పప్పే 

అంచె వాంసె (వాంసయా న) 

“సఆజగ, 

పూజి సల్పట్ల, స్పష్టం విశద, 

హీళ్లు త్త కళుహపిన్సు, కడ్క అంచు 

చశ్రదకీలినక దె, వాంచ 

హా, 
జ 

భయా 

భ్ యవిల్త ద. 

అఆఅంజఉసోహోటీవ ఎని ప 

అంజన, కాడి, ఒందుదిగ్గణిః 

నిధి కళ్ళ శననశ్ వ శ్రైమాడుపుదొక్కా. 

ఉగిరిగె కప్పు ఇట్టు నోడువళంగ్ర, 

అఆంజిలి, "5 ముళయేుబేదు, నహస్కా.ఈ “ 



అంజి] “తెలుంగు 

ఆంబిక. భయమ్ము చూ, అంజు, 

అంట. అనుట, అంటుట, కట్టుడు ఆకు, 

అంటగటు, చేర్చికటు, బిగించు, అపా 
లు ల 

దించు, 

అంటబటు. గటిగా చేర్చిపటు; వదలక 
రో లు లు 

చేయు, 

అంటలు గటి. గుంపులు గూడి, 

అంటసీలు, దగర చేరు, 
౧౧ 

అంటి, అరటి, అనటి, అంటి చెట్టు 

ఆంటాకు, 

అంటించు. అతికించ్కు. చేర్చు. , (తేలు 

పట్టపు 
ఆంటు. చెట్లను అంటు (తొక్కుట, 

శఠామ్కు చేర్చు స్నేహము, బంధు 

త్వము ముట్టు తక్కు మెల, ఆకౌ 

చము, (ఆంటరానితనము.) 
, + రి 

అంటుక త్తే, ఉంపుడు గై (వీయు 

రాలు. 

అంటుశాడు. భ ర్రశాని (పియుండు, 
టి |] 

అఆంటుకొను, నిషురగులు కొను, పట్టు 

కొను 

ఆంటుగట్టుట, చెట్లను ఆంటు,తో'క్కిం 

చుట, 

ఆఅంటుజోడు. చెవిపోగులు, క ర్లాభరణము, 

ఆంటుతాయ్య్కి సూదంటుజాయి, ఆయ 

స్క్కాంతము, 

అంటువ్యాధి, 

ఆంటుసౌంటు, అపి త్రమగు, 

ఆంటింక, వ్యస్తృమువకు తగుల-గానే 

పట్టుకొను గడ్డి అంటి యుండుట, 

తగులాటము (ఆంటిస్సగ 

తమిళము 

ఆంజా, బయప్పడుదల్ . 

ఎను, తోడుదల్, తెయల్ ఇలె, 

తు క క్ ఇరుక్కి_క్క_ట్టు ఇళుత్తుక్క_ట్టు 

విడాముయర్శ్భియుడ౯ ఊశెయ్వదు, 

ఇుంబల్ గూడి. 

“శేరు ఓనుగూడు. 

వాళ, వా ళమురం, వాళియిలె, 

ఒట్లు, ఒనుశేరు, (శేరై గా) జోడి 

శెయ్కి (కేల్ వారా నటు, కడి. 
శ డా లు ' 

ఒటుదల్, తొడు, నటు, తీటు,తీండా మె. 
(a) ల I) a 

శాదలి, విలెమాద్కు జీ?యొ, 

చి శ (4 నిరుప్వు పటికొ,_ళుదల్, పిడిత్తు కళ్. 

ఇెడిగ్యళి పదివువై క్కు_దల్, పదివు, 

శాదణి. - 

శాంత౦, ఆయస్ శౌందమ్, 

తొ,టునోయ్, 

తూయ్ మె అట. 

తుణియె పిడితుకొొ_ళు శిరు పిలకడిర్, 
ర అట య 

విడాపిడి త్రల్; "శం డె, 

కన్నడము [ అంటి 

అంబిక భయ అంజి, 

అన్ను వుద, 

పతాలళి, 

బోడినీకట్లు విగిస్కు నించెవావ, 

వాచ్చు, ఊటదఎలె, 

బిషయాగి కటు, 
(ఎ) 

గుంప్రుగూాడి, 

సేరు, 

బాశళిదగిడ్క, బాళేఎలె, 

సేరిన్కు బోడిన్కు అంటువహోవ, కడి 

ముట్టు (బహిష్టు, క సీకట్టువుదు, సేరిను 

గాెశెతన, మెలిగా, అఆశెచ్క అం 

టివ్క, అస్పృశ్య తె, 

ఒడతి, కాం తే, (వార శాంతే, 

మిండ, జూరపతి. 

సీయు, కొండ, ఆగువుదు, 

కలము మొడువ, రెంబె, అంటు, హూాతు 

సస్య వృద్ధిమాడు, అంటిక్క, 

మురువ్ఫు, కర్మ కండల. 

అయ'స్కా తే, నూజిగల్లు, 

అంటురోగ, 

సోంకీన, అపవి[త్రవాదదు, 

బకెగళన్ను గటియాగి హిడిదుకొళువ 
లు లు " య 

హులు, జగ ల 
య 



అంట ] "తెలుంగు 

అంట్ల మెనము, 

అంట్లు, భోజన పదార్థములు వండిన 

సాతలు 

ఆండ, సమీపము దగ్గజు ఆశ్రయము. 

అంద కోళము, వృషణము, ముహ్కు_ము, 

ప్రప్పములోేని స్త్రీ లింగ భాగము. 

ఆండ గొట్టు, ఆలస్యము చేయు, 

అండనెను, 

చేయి. 

అండనోడ. అడ్డుగోడ, గోడవ బల 
ముగా కట్రినగోడ, 

అండగోళము. అండకణము, 

అందజము, కస్తూరి, వేస, పొము "ము, 

(గ్రుడ్డునుండి పుట్టినది) 

ఆళయించు, ఆలస్యము 

అండము, (గుడ్డు, వృహణము, (పపం 

చము, 

అండర్ _గాడ్యుయేటు, (బి. ఏ, పట్ట 

భ|దుడు శాబోవువాడు, 

అండర్ స్మెకటర, ఉపశార్యదర్శి, 

ఆం భూ, అండి, ఆండీ, వాండ్కి నీళ్లు 

కాచుపెద పాత, వెడల్బునోరు 
ది 

గల చుద్దపా(తే, 

ఆం'డాళయము, _స్ప్రలీజ వ్రేోశము, 

అండియ, చిమ్మన గోవి, అండె, 

అండియము, రూ, అండె, అండొము, 

ఎద్దు లోనగునవి మోయు భార 
ములో నొక భాగము, 

అండోత్పత్తి, 

అండం, అందురు, చెప్పుదురు, 

అండౌఫఘము, అండ (గుడ్డ) 'సముదా 

యము, 

తమిళము 

ఒట్టు మెనం, ఫిప్ + 

పతు, ళమయల్ కెయిద పా తిరంగలళ్ , 
బట ఎజ్ 

అండి 9 కిట, అరుగామె, శమోూపం, 

విడై, ము క్రైవడివమొన ఆండం, 

తొనుదం సెయ్, 

అళరయిప్పదు, తామదం శకేయ్, ఆదరవె 

అడయుదల్ , 

ఒట్టుచ్చువర్ , 

ఉలగం, బీజం, 

కనూర్కి మీన్ 
దో 

ముట్టయిలిరుందు. వెళివందన వై . 

ము క్రై, భీజం, ఆగాయం ఉలగం, 

చలా 

పటంవాంగవదరు్కుు_మున్ మాణమవన్ , 
లట 

ఉదవి సెయలాళర్ , 

అక్కా పిరియపా లిరం, కడాయి, 
Gక అటో 

వాయి అగండ "పెరియపా త్రిరం, 

ము క్రైయిల్ జ(శ)నిన్క_౦ ఉయిర్ గళ్, 

యోని, 

తణీర్ తెళ్ళివం నీండవళా, 
౬ 

సుమె ఎరుదు మౌడుగళ్ . కుమహ్క_ం 
రు ఇక 

పండంగళిల్ ఒరు పగుది, 

అండ _త్రీకా పిరప్పు, 

బె నార్, కూటువర్ + 

ము మ్రైగ భన్ "సీగరిప్పూ, 

౪7 

పొంబును దలియ బై, 

కన్నడము _ [అండా 

' బంక అంటు, 

ముసురు, 

నా త్రీర, ఆశయ, 

వీజకోేళ, తరడుబీజా, 

విళంబమొడు, శాలనారణమొాడు, 

ఆశ్రయిను అడచ తె వాడు, . 

వోటినోడ, అం డెగోడ, 

వీజకణ, 

అండజ, మీను, కస్తూరి, హోాపు, 

పట్టభ్మద నాగువవను, 

అంటె, పాంటె, కజడాయ, 

హాణిన వీజకోళ, 
ణ 

క్రొళలు, 
ఎతు, కదు రె, క నె ముంతౌద జంతు 

to) ఆక) 

గళ మేలేరుహోరిడ ఫారద విభాగ, 

అండి, | ee 

అండోత్ప తి, 

మొ స్టైనళ గుంపు, ఠ త్తిగళగుంపు, 
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ఆంకర్థ ఆంకర్ణి, మటుగు. 

ఆంగ రానము, కనబడక 

ముగు ఆగుట, 

అంత స్పన్నిధి, మనస్సులో భగవంతు. 

డున్నట్లు భావించుట, 

ఆంకర్నూతము. లోపల నడగినది, 

ఆంతర్యానము. మానసవూజ, 

ఆంకర్యామి. లోపలనుండునట్టిది, పర 

మాతృ, జీవాత్మ, 

ఆంతర్యుద్దము, అంతః కలవుము, ఒక 

జేళస్థులు పరస్పరము పోరాడుట, 

ఆంతర్వత్ని, "గర్భవతి, 

ప్ప్రయుల నెటిగినవాండు, 

విద్వాంసుడు, 

ఆంత ర్యాహీని, భూమిలోపల పారెడు 

నది, ఒం 

ఆంతే రాణి. ఛా 

ఆంతర్వ్భృద్ధి. శరీరము లోపల పెకి కన 

ఆంతర్శితము, కనబడక పోయినది, ఆంత 

రాశ మనది, 
ఛి ౫ 

ఆంతేశయ్య. చాముళ్ళకానము భూ శయ్య, 

ఆంతలంతలు. అంత లేనీ, 

ఆంతే చ్చి! దము. లోపలికలత, 

అంతక్యూన్యము, లోేపలడొల -గానుండు 

నటిగా 
కు ఎం 

ఆంతసు. మిడ్కె పెడకటడోములలోని 
అం a] ద 6౬ 

“పెపమేడలు, కత్య, మటుగుచోటు, 

పరువు, ఆరతమ్యుము, పదవి, 

న 2) 

బొ తాగా, 
అవ 

ఆంతిక, (వాయ్యి, 

పోవుట. 

తమిళము 

| 

యా 

'మనదిల్ కళవుల్ ఇరుప్పదు పోల్ 
బావనె కెయిదల్. 

| ర 

'ఈఊ-శేయే అడంగి ఇరుప్పదు, 

ఉ ల్లిరుక్కుమ్ జీవాతె;ఎంగుండాల్లే వర్ , 

కరువుటవళ్ , గరుష్పవతి, 

శాస్తం ఆరిందవన్ , ఫులవన్, 
= 

బూమివ్క_ళ్ ఓడుం నది, 

ఉడలుక్క ళ్ వళర్చి 

మరైందుపోనదు, 

మయానం, కల్లరె | . 

అవ్వవ్వళ వు, 

ఈఉళ్ పటే, 
అ= 

ఉళ ఇెటిడం, 

ఆంత స్తు, మాడి మేల్ మౌడిి కేటు"మె 
మరియా దై, వ్యత్యాసం, పదవి, 

| 

| అడుప్వూ, 

ఎల్లాం, పూరా 

10 

కన్నడము | 

గుటు, నముహుయాగు, 
లు 

అద్భృళ్య వాగువుదు. 

అంత సామా తొ రే వాగువుగో, 

ఒళగినదు, అంత ర్మ్యూ్యూతీ * 

మౌానసవూ జే. 

వ As జర వసో జొ 
అంతర్యామి, జ్వనం 

త్ర వెర్టుళ గిన గుద్య్యాడ = 

బసురుళ్ల వళు, గర్భిణి. 

శాస్త్ర విద్వాం సుం 

భూమియుళ "7౫ వారిదదంంన పోగా, 

శరీరద ఒళ గా వృద్సి* 
థి 

సావు, శతా న, భూ ళం, తందాన కా వం 

అసు అషువ డి గ, 
6 ఈ 

ఒళగిన (శాణద తపు, 

జళ గా డ్ "లోగిరువదు, 

మా లి7, అంతనుణ భు 
అలక 
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అంతికవు, సమూపము, అంత్యంతీక ము, 

వాలదగరిది, 
౧ 

అంతికలు, అంతిశెలు కసవు తడికౌలు 

దాపలు, . . 

ఆంతెపురము. చూ, అంతఃపఫురము, 

అంభిమము, కదడపటిది, 

పిం-చచినది. 

చివరిది, సమో 

అంతియ. (అంతే, అంతే మాత్రము, 

అంతు. లెక్కు_లలోే చివర, కూడిక "మొ త్ర 

ను అంతకము, (పారంభము, రహ 

స్యము, (చూ. ఆంతు చిక్క లేదు, 

అంతు తేలలేదు. 

అం లేవానీ. శిష్యు ండు, సమాపస్థుండ్యు 

మాల వాడు. 

ఆంత్యజు (డు. చండాలుడు కడపటి 

_ జాలివా(డు, 

అంత్యము. కడపటిద్సి ఆధమము, 

అంతము. (రూ, ఆం|తము పేగు, 

అంద. (అందే అక్కడ నే, 

అందక తే, (అందక తీయ) అందగ తె, 
జాత re) ఆక 

సౌందర్యవతి, రూపసి చక్కనిది, 

అందంద. అక్క._డక్కు_డ, మటి, 

అందగిం చు, 

_ నుండు, 

ఆంద జేయు, చేరునట్లు.చేయు, 

ఆందదుకు. . మిక్కిలి అతుఫలు కలది 

రమ్యమగు, చక్కగా 

చేరిక లేనిది. పూ రి కానిది, 

అందనుక. అంత దనుక, 

ఆంతవటకు. 

అందాక, 

అందపడు. రమ్యమగు, 

అందచందములు, సౌందర్యము, ఉండు 

విధము, 

తమిళము 

అగుగా "మ్, ఆణు౫ల్, 
a క 

"సమో పం, “నరదింగియడదు, 

మీగవుమ్ 

వెక్కో_ల్, దటి. 

ఆరణ్ మణ, 

కడెని, ముడీవు జరం, 

అవ్యళ వే, 

వెంల్తే 05 మొదల్ , అరంబం, రగనీయం, 

మూలం, 

సీడన్, అరగిల్ ఇరుప్పవకా, పజయన్, 

కీల్ జూదియినన్ 

క డెనీయదు, గ్ 

కడర్, వడల్ (ఆందిరిక౦ం,) 

ఆఅంగయే. 

అశగి నలఅళగియ ఉఊరువముళవళ్. 
య యగి 

నలదు, 
య 

అంగాంగ: 

అశ గాగ ఇరుప్పదు, 

శేగుబండి శెయుల్ . 

నిజెయ ఒటుగళ్ ఉళద్కు .కలప్పడ 
ర A) యm 

మ(టద్యు నిర వుశాణాదదు, . 

ఆదువరె. 
ర—- 

ఆశగా ఇరుప్పదు, 

నుందరమాళ ఇరుల్తల్ , ఇరుక్కుం 

విదం, ఆళగు, అళగుం బావనయుం, 

కన్నడము [అంద 

వా తిరదద్యు అవధి, కడి, బహళవా తిర 
pur. ) pan.) 

దదు, సమీప వాగు, 

కస్క త డికె చాపి, 

అరనుని. 

కట్టక డెయ ల్లీరువుదు,అంత్య డదు, సమీ స 

దల్సిరువుదు, " 

అమే, 
లు 

ఒట్టు, అంతు, ఆరంభ, కొ నెయా చేరీజు, 

రవాస్య, 

చండాలనుు చం డాల్క కొ నెయ 

కట్టక డె ఇరవుదు, అంత్య, అధమ, 

అంత, కరుళు, 

అలి యే, 
qn 

అందగా రి, చెలువాదవళు. . 
అలానే 

అల్ల ల్లి; గలిగి లి గా, సో 

చేరిన్కు అందినుః : 

తుంబా ఆదువ ఇరువుదు, సేరజా 

వుద్యు అసంపూర్ణ వాదదు, 

అష్షుదనక .. 

ఇరు 

అంద వాగు, | 

సుందరవాసి ఇరువదు, సౌందర్యవూ స్య 
భావవూ, 



. అంద) "తెలుంగు 

అందము. సౌందర్యరూ, సొగసు, విధము. 

అందటు, అందొజు, ఎల్లవారు. 

అందలము. ఆందోళిక, పల్లకి, 

అందలి, అచ్చుటనుండు నటి. 

అందహీనము అందవిశారము. ం. కుతూ 

అందాక, అంతవజకు, 
అందిక ల సమీపము, 

అం దికొను. అందుకొనుట, 

ఆఅంవికోలు, చేరువ, అందుకొనుట. 

అందిపొందినవాండు. దూరపు చుట్టము. 

అందియ, (అంచ అడువాం।డు కాళ్ళకు 

ధరిం చెడు నగ, 

అందు. దానిలో ఆచోట, (గహించు 

బాందు, 

పుచ్చుకొను, 

అందుకోలు. అందుకొనుట అతినమి 
పము అందుపాటు, పము 

» టు + న ఖ్ 
అందున, చిల్ల చెట్టు (రూ. అందువు 

అందుబాటు, ఉ పయోగ పడు, 

_ఆందులకు, దానికి, ఆచోటికి, ఆపనికి, 

ఆంచి, ఆందియ, 

ఆంధకము. గడి ఆయుధము, 

ఆంధశారము. చీకటి ఇరులు;.' aE 

తమిళము 

' అళగ, వణం, ఎళిల్, 
ల 

ఎలోరుం, 
(ap) 

|పల్ల క్క_.. 

అంగేయిరున్క_ం, ఆంగుళ్ల. (అం శేఊళ్లు 
విగారం, అళ గిలా మె. 

౧ యదా 

అదువల యిల్ , 

సమీప త్రీల్, 

ఎెట్టికొ, ళ్, పిడిత్తుక్కొళ్. 

కిట తిలా అరుగిల్ , పిడతుక్క ల్ , 6౨ బి అటి 

దూరత్తు ఉరవినన్ 

నీలంబు, కాలణీ, 

అదనుళ్ , అడెందు ఎడుతుకొ్క్కళ_లళ్ , ఎ వ 

వాంగక_ళ్, ఎడుత్తుక్కొల్,. శౌ నీట్రి 

వాంగుదల్ , 

పిడిత్తుక్కొళ్లు, మిగఆరుగిల్ , కైనీట్రి 

_ఎడుక్కు_ం౦ అదిల్, 

ఒరువిదమానమరం. 

సమిబమ్, ఏ(టబడి, ఒజదవు,. 

టి | ఎట్టినమాదిరి, కిడెవ్క_ంబడి, 

| అదర్కు. 

నీలరబు, 

|తడైగల్, 
a 

కరుడు ఒరు స 'పరయుదం, , 
|ఇరుళ్, కరుష్పునిరమ్. 

_ఆఅంధవడు, గుడ్డివాడు, ఒక శాక . పరుడన్ , ఒరు అరక్క_న్. 
నుడు, వన వల 

ఆంధవళాలు (గుడ్డిది. ౨ వదడి,. 
అంధహపము, పొడునూయి,- ౧. | సాళుంగిణర్ , 
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సొగసు వెలువ బగ అంద, 

ఎలరు, 
య . 

అందళ, మేనా. 

అల్లి రువ, 

దురుళ తన, కరూప, అంద గ్ "డి, 

అషుదనక, 

అందుగె శాలుబళి' కాలుంగుర, 

ఆనెయకారి శె బంధన, ఒందువృత్న 
విశేష, 

కై చాచి స్వీకరిను.  .. 

సేరువుదు, అత్యంత సమోపచవాద్క సేర 
తక్కుదు. 

నిర్మోలిగిడ, 

(పాప్ప ప్క సమీప, 

(పాప పః. 

| అద క్కె, అదక్కో సర, ఆకెలసక్కా, 

| నూఫుర్వ మంజీర, . 

త జెగళు తొంద రె, కమగళు, 0 లు 
వరుడు ఒందు ఆయుధ, 

కత్తేల్కె ఇరుళు, 

కరుడ్క, అంధశానుర, 

| కురుడి, | . 

_|హోళుభావి, 



అంథ 7] "తెలుంగు 

అంధ తమసము. గాథాంధశకారము, 
కటికి చీకటి. 

ఆంధము. చీకటి, (గుడ్డిది (ఆంధిక, 

అంధస్సు, అన్నను. 

అంధిక, (చూ, కు. 

అంధుండు. (చూ. అంధకండు. 

అంధువు. నూయి, 

అం|భము. తెలుగు (ఆంధ్ర దేశము, 

అంధుడు. కిరాతుడు, 

అంప. బాణము, 

అంపక లె. బాణము. 
లు 

అంపకము, ౫ అంపుట. బంధు మర్యా 

అంపకములు | దలతో పంపుట, 

"సలవొసంగుట, (సేషణము. 

అంపకాడు. విలుకాడు, గుటితప్పుని 

వాడు. 

అంపకోల, బొణము, 

అంపగరి(లీ, "బాణమునక 

యోక్లు. ' 

గటిన 
A) 

అంపజి, బాణసమూవాము, 

అంపజచిచ్చు. చాణాగ్ని. 

తమిళము 

శారిరుల్ . 

ఇరుళ్, వరుడి. 

శాదం, వ్వండనం. 

కురుడి, 

అంగదన్ , కరుడన్ , 

కిణటు, 

"తెలుంగు, తెలుంగు నాడు, 

కిరాతకన్ , 

అంబు. 

అంబికాకోల్ .. 

ఎళుచ్చి, ఊఉ కరువు, 

విల్లుక్కా_రన్ _ అంబు ఎయ్వదిల్ 

గుటితవరాదవన్. 

అంబు, 

బాణంగ ళుకు క ట్రియ ఇరగుగలళ్ , 

చాణంగళిన్ వెం లేం, 
టు 

అంపాచారము, జల పచాహము, 

అంపించు. పంపించు అంప్ప్ర. 

అంపియ, (అంపె చింపిగుడ్డ, 

అంపు. రూ అనుపు, పంపు, పంపించు, 

ఆజ్ఞాపించు, జాతర, 

అం పుదోడు, [పయాణికనితోడు, 
అట్లా, 
లు 

అంబ, అమ్మ, పార్వతి, 

అంపె, (చూ, 

అంబకము, కన్ను, బాణము, (త్యంంబ 

కుడు, ముక్కంటి, శివుడు) 
గ 

u 

బాణ తికా చెరుపు, 
అలజడే 

తణీర్ వళం 
nc) ౧m | 

కిలిందతుణీ. 

అనుష్పూ, అనుష్పుదల్ , ఆశ్ఞైాయిడల్. 

కటలె పేరప్పి తల్, “తిరునాళ్ 
ఇఎంరాం అటి 

చపోవదు.. 
తోళిపిరయాణిగక౯ా, తుకై వరుబవక 

అమ్మా, కామె, 

కణ్, అంబు, మక్క_ణ్ఞక(పరమశివన్ ) 
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గాథాంధ కార, 

కత్తెలె, కురుడి. 

అన్న, హాళ్లు, 

కరు డి, 

ఆంధ. 

భావి. 

“తెలుగునాడు. 

కిరాత, చేపెగార. 

శా అంబు, 

చాణ్క అంవినకోలు, 

పీసు, రజెకొడు, ఒప్పిసు, 

బిల్లు కార, గురిత ప్పదవను, ధనుర్శాణి. 

శా అంబు, 

బాణదగరిి, అంబుగరి, 

బాణ సమూహా, 

బాణద ఉరి, 

జలపవావా, సనో నలం, 

కళుహిన్సు అంపక, 

చింది (బట్టి. | 

కళుపొన్సు ఆజ్ఞాపిసు; పర సె బాటతెం 

పయాణద ౫ శయ, తొక? ఇకువను, 

అవ్వ; అమ్మ, అంచి కె 

కణ్ణు, అంబు, (ముక్క్క_ణ్ల ప్ప) 

| 



అంబ). కెలుయగు 

అంబకళ ము, (చూ, అంబలి 

అంబరము. ఆశాళము వ స్తమృు పరి 

మళ (దవ్యము, 

జో 

a) 

ఆంబరు. ఒకవిధ పరిమళ (ద్రవ్యము, 

ఆంబలము. కలకలధ్యని. 

ఆం బలి. ఒకవిధథమెన (తాగు జావ, 

అంబవ. అడవిమొల, ప్రలిచింతే. 
ల (యం 

అంబష్టుడు, మంగలి. 

ఆంబ స్తు . నిష్కు_పటి, అదూయికుడు. 

ఆంజారము. భఛాన్యరాళి. | 

ఆంచారి, ఏనుగుమోది ఆసనము, 

అంచారుపీడుజు, పశువుల చేవామున 

నంటుకొని యుండి ర కము పీల్చెడి 
ఇటే 

పుటు గు, 

అంచాళము, ఆ(మౌాతేకమ్ము నల్లమౌమిడి. 

తంబు. బాణము, అమ్ము. 

ఆంబుకొణము, తుంప్రుర. 

అంబుజము, తామర, గన్నేరుచెటు, 
. రు 

ఆంబుదము, మేఘము, 

ఆంబుధి, సముద్రము, 

అంబు పసాదము, -విలగి౦ం జ, 
య 

అంబు పసాదనము, కం కుడు కాయ, 

ఆంబుభ్భత్తు మేఘము, 

అంబుమర్శ్క_ టము, ఒడక-ము సలి, 

ఆంబురాశి, 'సము దము, 

అంబులపొది. తూణీరము, 

అంబువాపొని, నీళ్లు పోవుతూము, దోనె, 

ఆంబువుం ఉదకము, " 

అంబుస్మోటము, సిట్రిబుగ, 
౧ 

అంబూకృతము, కుంపర" గలది, 

ఆంబె. (సం, అంభ) ఆవుల దూడల 

కూత, Pp 

తమిళము" 

| కంజిీ, 

ఆగాయక్, తుణి, పరిమగళ దిరవియం 

గల్, 

అంబర్ , వాసననెయుళ్ళదు. 

అంబఅమ్, ఒ(నుమిల్లా మె, శి టంబలన్, 

కంజి, 

ఒరువగె కెడి, 

ఆంబటన్ . 
లట 

ఆంచారర, దానియంగళిన్ మొ త్రేం, 

యాని మేల్ ఇరుక్కు_ం ఆసనం. 

మాటిన్ మే లుట్కారుందు రత తె ఉరి 
లు ఎవరి 
యుం ఒరువగా ఈ, ఉల్లి, 

తి ల్రెమరం, (అంబల విరుక్థా౦ం)) 

అంబు, శాం ర; ' 

కర్తుళి, 
శామచె?,. 

మేం. 

కడల్, 

తేశాంగాటు, 

చై. 
సోప్పుక్కా_య్. 

మేం. - 

ఒరు వ తణ్రీర్ "మొదలె , 

కడల్, . 

తూణీరకొ. 

దోని, తణ్లీర్ వడియుం కళా, 

తణీర్, 
£3 

రణీర్ ఊతు, 
ల అవి 

తణీర్ తొశెగళ్ ఉళ్లోడు, 

మాటిన్ కూవల్ % 
| 6 

శా 

14 

కన్నడము 

ఆంబలి, 

వ అశాళ, తః 

పరిముళ దవ్వ, రు, ఒందు పరిను (ద స్ట ఆర్త 

కలక లధ్వని. 

అంబలి అంబకళ, 

పుళ్ళంబలి, అంబటేీ, 

అంబటి, 

సరళ స్వభావదవను, అమౌాయిక * 

కాళిన కప్పె. 

ఆంచారి, హో-డా, , 

ఆకళర క్ష వడియువనునీహుళ , 

డ్ ణుగు. 

ఆ(మాతక, కరిమావినగిడ. 

చాణ, 

సీకర, తుంతురవాని, 

ఆపర్తి గ ె న్నీరదగిడ, 

మేఘ. 

సము ద, సంద. 

అంబు(పసొద, 

మేఘ, 

నుగిన! మొస లి, 

సము ద, 

తూణిక, చాణదబ త్తళికె... 

జలదారి తూము దోనె, 

వీరు, 

సీరుబుగై, బొబ్బల, 

తుంతు రెవుళ, 

అంబా ఎన్ను + 



శా పక 

ఆంచే] “తెలుంగు, 

అం చేద. దిట్టత నము లేని వాడు. మె 

శాడు, అ పయోజకుడు, 

తని 
ఇ 

ఆఅంభస్సు. నీరు 

అం భారావము. ఆబోతుయొక్క_ అఆిపు, 

ఆఅంభోజము, కమలము, 

అంభోజిని, తామరతీగ, తామరకొలను, 

పద్భసమావాము, 

అంభోదము. మేఘము, 

అంభోధి. ' (అంభోనిధి ఆంభోరాశి 

సము దము, 

అంభోరువాము. పద్మము. 

అంళ, డగ కోణము యొక్క పరిమౌ 

ణము, పాలు, వంతు, విషయము, 

అంళ భాగము, అదృష్టము. 

అంళకు 6డు. పాలి కాపు. 

అంళ పురుముడు. అద్భప్తవంతు (డు, 
తు 

అంశము, చూ. అంళ, 

అంళయిక , భాగించువాండు, 

న ము 

wy 
అంశుమంతుడు. నూర్యు౭డు, ధనవం 

తుండు, 

మ్వు 

సన్నవ 

అంకుమతి, ముయ్యావపాన్న. 

అంశునుతృ్సలము, అరటి చెట్లు, 

అంకుమాలి, సూర్యు (డు, 

అంకువు. కాంలె, కిరణము. 

అంసకూటము. ఎద్దుమూ పురము, 

అంసము. మాపు, భుజశిరము, 

అంసలు6డు, బలినీన వాడు, మం-చిమోా పు 

గలవాడు బలవంతుడు. 

అంవాతి,. ఈవి, తెగులు, విడుపురోగము, 

తమిళము 

యా లాగాదవన్ , మగవుం నల్ల వన్, 

తణీర్, 
ta 

క ామౌజట్న్ క్రూవల్ ,. 

ఆమన నుఅర్ 

తామర కొడి తామరె క్కు_ళం, 

మేగం 

శముదిరం, 
ద 

పద్మం, 

అళం (డ్నిగ్లీ కోణం, బాగం, 

అదృష్టం. 

పంగుకొళ్లుం ఉళవకా, 

అంళం, బాం 

పంగుపోడుపవకా, 

“మేల్ తుండు, మెల్లి యతుణి, 

నూరియన్ , పణక్యా_రన్ , 

మూనుషలె యుడయ సొన్నమరం, 

వ్నాళమరం౦, 

నూరియన్ , 

కరణంగ ల్ , ఒళి, 

ఎరుదిన్ మూఫురం, 

ఏరుకిన్ కళ్లు త్రిన్ "మేల్ ప్రురం,. 

కొళు తీవన్ , బలవాన్, 
~~ 

దానమ్ తరుమ్ గుణం, నోయ్, 

కేఫ్ 

1 దాను త్యాగ వ్యాధి, 

కన్నదడనూ [అంజ 

అపయోజక, గట్లిగార గాగ దే ఇరవను, 

నీరు, 

గరాళియ కూంగురం౦ కొ, 

కమ లె, 

య 

మేఘ, 

సముద్ర, 

తావి, 

కోణం డిక్ భా, విషయ్య పోలు 

- ఆద్భప్ప, విధ్ధి॥ 

పొలి గామోడువన రత, జీతద ఆకు, 

వంతే, అదృష్ట ౦లే 

అంళ్య భాగ, 

భాగమౌొడువను, భోగ ఇట్టుకోడునను, 

ళ్ తరీయి, సణబ లు, 
టు ఇ లు 

నూర్య, శ్రీమంత కీ 

మూరావవాన్న, 

బా ళెగిడ, 

సూర్య, 

శాంతి, కిరణ, 

ఎ ల్రీనడుబ్బ, మూ ఫుర, 

ఎ తేదభుజ్క భుజద శిఖర, , | 

ఒళెయ ఎతొదభుజగళుళ వను బఅనంలే, 
యం అటో య ల 



అఎవా ] తెలుగు: 

అంవాస్సు, పాపము, 

అట. (అంటు వృ తౌంతేమును మహత్వ 

మును తెలుపుట, చూ, అంట... 

అక, అక్క, పూజ్య స్త్రీ 

అకట 7 సంతాపసూ-చకము. 

అకటా | అయ్యో, అక్కటా, కటా, 

అకటపకటము. 1 

అకటావికటము | 

ఆఅకము. దుఃఖము పాపము, 

అకరణి, శాపము, తిట్టు. 

అకరణీయము, చేయ(దగనిది, 

అకరము. పన్నులులేనిది. 

అకరికుడు. 

అకరు తామర, వువ్వులలోని 

అకరువు | పుప్పొడి కింజల్కము. 

సుంకరి, 

అకరుండు.  చేయలేనిచాండు, 

చెలింపనక్క జ "లేని వాడు. 
శ Cn 

పన్ను 

అకస్మాత్తు, ఉన్నటుండి, తటాలున, 
అం రగ : 

వారా తుగా. 
అ.) 

అకళంకము, నిష్కు_ళంకమ్కు దోషము 

కేనిది, 

అకల్సితమ్కు సవహాజము, కృతిమము 

కానిది చూ. అక త్రీమము, 

అశాండము. అకస్మాతు, 
G0 

అకారణము, కారణము లేనిది. 

ఆకాలము. సరికాని శాలము, అ'నమ 
వౌ 

యము, 

అకించనుడు, చరిదుడు, 

'ఆకిల్సివము. నిరుష్షము పాపరహితము, 
a1) 

ఆఅకండఠితము. నిరాత ౦క మెసది, "ముక్క 

పోనిది తగనిది, 

తమిళము 

పాపమ్, 

pu యాడల్ గ శిళ్ వరునొ ఒరుచాొల్.. 

"అప్పడియాక్, 

అక్కా తనుక్కైె, సగోదరి, 

అక్కడా, అయ్యా. 

అకటవికడం, ఏ-డానోడం, 

దుఃఖ౦, పావం, 

ఇాబం, తిటు, 
లు 

శెయ్య తగాదవేలె,. 

వరిషఇలాదదు, 

అక్కా రె యిలాదవన్ , 
యెలా (92) 

వరికొ శుక్క_ 

దిడీ రను, 

దోవమ్మటదు, క ళంగమటదు, 

కర్చ నై యల్లాదదు, ఇయర్కె_యానదు, 

అశాండం, డిడీర్, 

ఇారణమట, 

ఆకాలం చేశేయ(ట, 

దరిద్దిరన్ , 

a టీ 

ఎదిరిల్లాదదు అడిపడాదదు, కురెవు 

ఇల్లాద దు, 
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కన్నడము [ అంటి 

పాప, 

మహత్వవాచక యావడాదరు వృతాంత 
ఆలీ 

నూచక్ల, 

పూజ్య స్త్రీ, అక్కు. 

అయ్యా, సంత పనూచక, 

(పతికూల, వికట, 

సంకట, పాప్క కవ, 

శాపము, 'బైయువుదు, 

మాడహాడదద్దు. 

తెరిగాఇలదదు 
౧ ౧ 

తెరిగె (సుంక) వనూలుమౌొడువను, 

శావరె, పుప్పధూళీ, 

కెల సబ ల్రదవను, సుంక బిడుగ డె ఆదవను, 

అక స్యాత్తాగి, 
నాల 

దోషవిల్లాదదు. 

| య 

అలీ 

కారణవిలద, 
య 

ఆ వేళద హోత్తు, అసమయి, 

దరిద్ర బడవను. 

పాపరహిత, నిరుష, 
(ల 

అడిఇలద, 'శ్నీణ తె ఇలదదు. 
GG 60 య ౧ 



అకతో 1] "కెలుంయస 

అకతోభయుడు. దేనికి 
వాడు. 

అకుపారము. సము దము, 

భయపడని 

అకాతకము, సై ననీద మెనది. ఎ) స భావనిద్ధ వై 
అకృత జ త, మేలుమణచుట. 

ఇ 

ఆకృష్తకర్ముండు. సత్పంవర్హనము గల 

వాడు, 

అక్షో! సంళశయార్థము. 

అక్కా. (చూ. అకు) జు, (చూ, అమ్మ 
క చెల్ల 

అక్క_ జము, ఆశ్చర్యము. 

అక్క_జుండు. అధికండు. 

అక్క_జారాలు. ఆధికరాలు, 

అకట. చూ. అకట. 

అక్క_టిక. అక్క_టికము, కనికరము. 

అక్కడ. ఆ+కడ, ఆచోట, 

అక్క_రము, అక్షరము, 

అక్క_అ. అపేక్ష, (ప్రయోజనము, శ్రద్ధ 
ఆవళ్యక కార్యము. 

అక్క_అకాడు. అక్క_అగల వాడు, 

అక్క_అపడు. పనివడు, 

అక్కఅపాటు. ఆస క్తి. 

అక్క_లకర. జ్వర వారిధమెన మూలిక, 

ఆక్క_లవాడ, వంటలక్కాలుండు వీథి. 

ఆక్క_లి. అల. 

అక్క_లిపడు, దిగ్భ్ర్యమపడు. 

అక్క_లించి. (అక్కుళించు). కడుపు 

వెన్నునక అంటుకొనునటు సగించు. 
౧ ౧ 

అక్క సము, దయ, సంతాపము, 

అక్కనీ. ఆగవాపూరితుడు (ఆక్క_సు 

శాడు కోపి 

TD—3 

తమిళము 

ఎదర్కుం భయప డాదవన్. 

సము తీరమ్. 
ene 

ఇయ ర్క. 

నల్ల నడవడిక్కైైయూుళ్ళవన్ 

సందేగ త్రుక్క_రియ చ్చూల్ . 

ఆచ్చరియం, 

ఆదిక్యం ఊరళ్గ వన్, 

ఆదిక్యం ఊళ్ల పెణ్మగళ్, 

అవచ్చొల్ .. 

దయను, కనికరం, అన్ను. 

కండె (చోటు) ఇదమ్, అవ్విడమ్, 

ఎళుత్తు, అభియాదదు, 

అక్కరె, అవశియం, పిరయోజనం, 

శర. 

అక్క_ టెయుండానవన్ ,' 

వేలెఆ డెయ, 

పట్టు ఆశే, సంబందం. 

ఆక్క_లకర _ తెలుంగ"పియర్ _ జ్వర త్తి 

ర్కాగతరుమ్ ఒరునురుందు, 
శమయల్ కెయ్యుం జండిర్ గళ్ వనీ 

క్కం "తెరువు. 

ఆలె, 

(బమె కలక్క౦, “పి త్తియం. 

ఒటికొళుదల్.. 
రు ౧౧ 

దయమవ్రుు పరిదాపమ్, 

కోబంకొందవన్. 
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ఎల్లాదరూ బయబిళదవను, నిర్భీళ. 

సము దో, 

ఆక్ఫతక. 

కృతఘ్ను తె, 

నిర్దోషి, సజ్జన, 

సంళయార్గ క ॥ 

భలా! హేజే, హోదో. 

ఆళ్చర్య. 

దొడ్డ వను, ఆధిక్య తె వుళ్ణవను, 

ఆధిక్య తె ఊళ్గవళు, 

అయ్యో. 

కనికర, దయొ, 

అ ల్లి, 

అతుర, శాళ్వత, 

ఆపీక్నే, (పయో జన, Us 

ఆవళ్యకశార్య, అక్క యర్గ్నను, 

అపేకె ఆ 

జ్వర క్క ఒందు కమధిం 

అడి గౌాయవరు ఇరువబీది. 

అలె, 

అప్పారు. 

హోొట్లియన్ను లెన్ని ౫ అంటినీ గి నుం 
ల 2) 

కరుణా సంతాప, 

ఆ(గవా ఉళ్లవను, అక్క నువుళ్ళే వం 
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అక్క చు కోపము, ' 

అక్కి. బిడ్డల కవచ్చు ఒక ్రకబ్ల గజ్జి, 

అక్కి బిక్కి దండ. పీల్లల ఆటలలో 

నొకటి. 

అఆక్క_లి, కలతే, 

అక్కి లిపడు, 

అక్కు, ణలీ్మ్ము. 

అక్క_పటీ, బుద్ధిహినుండు, 

అక్కుళ్లు. ధాన్య భేదము ఆటగడలు. 

ఆ కము. చేరినది పోయినది స్పషు 
or, (ow) 

మెనది, 

అక్రమము. |(కోనుముశానిది “నేరము, 

తప్పు, దుర్మార్హము, అ న్యాయము. 

ఆ కోభను(డు. కోపము లేనివాడు, 

అక్షీతము. "చెబ్బతేగులనిడ్సి విజుగనిది, 

సూక్తివస్తుపు. 
అత్సీతలు, పనువుకుంకుమ. వూసీన విటు 

గని బియ్యము (మంగళకర మెను, 

ఆశీర్ణడించుట కుపయోగించునది, 

ఆక్షత శరీరుండు. తాను చెబ్బతినక యుద్ధ 

"మొనర్చిన వీరు(డు, 

అక్షృదర్శకండు. న్యాయవిచారణక ర్త, 
అ 

అత దేని. జూదమొడువాడు, 

అకుద్యూలికము, జూదమునందలి కల 

పాను. 

ఆత.ధూ ల్రీలము, ఎద్దు, 

: అకుధూ రుడు, జూదరి, 

అతమొాల, జపమాల. 

ఆతము. 'పాచిక్క ' బండికన్ను ఇంది 

యము, కన్ను గణించుటకు వీ'లెన 

ఒక సిర శేఖ, 
థి 

తమిళము 

వ్రోవం, ఆగ్గిరగం, 

అక్కి_కణు అక్కి_ని కరప్పాన్, ఉప్షం, 

కళ ౦ డెగ్గళిన్ విళ₹యాట్టుగలిల్ జను. 

కలక్క_ం. 

సంగ టపడు కనపడు, 

మార్చు... 
కరుడన్, కరుడన్ ముట్టాళ్ , 

అక్కు_ళ్, కక్కు_మ్. 

అట్ చచై', పంగుప్ప-డాదదు, 

అక్కి_రమమ్స్ కొడుమె తవరు, ఒళుం 

ఆక్న్షకె, విరియాదరు, ముళువానదు, 

అక్న్షడె, మంగ ళకరమొన అరికి, 

ఒడలిల్ గాయంపడావుల్ పోరాడియ 

వీరన్. 

నియాయ విచార కో శెయ్బవన్,, 

కూదాడు?రవన్.. 
భూదాట త్రిల్ ఇండ, 

ఎరుదు, . 

కూదాొటిీ. | 
లు 

అతమాటలెి, ఊరు దాక. 

ఒరులేగ . 

18 

కన్నడము ( అక్షము 

కోప, ఆ(౫వా, 

మక_._ళి రువ గజి, గా గబ జ్జ 

ఒందు తరవో ఆట, 

వ్యావల తె. 

సంక టబిళువ, 

ఎచె, 

మార్క జబుదిల దవను, 

ఖి ఆ 

సేరిదదు, స్పహవాదుదు. 
' ల 

(క మవిల్ల దద్దు, తపు అన్యాయ, 

గాయవిల ద్క మురియటదె ఇరువ, పూరి 
య . అటి 

వసువు, 

మంగళాత తె, అకు తె, ఆశీర్వాద మాడు 

వనరు చల్లువ వారిసిణవాచ్చిద 

అక్కి కాళు, " 

గాయగళు ఐలచె పోరద యుదవీర 
య రగ థి 

(బంటు 

న్యాయ విచారకౌ మొడువవను, 

జాజాటవాడు కితవ, 

జాజాటదొలళిగిన జగళ్ల, 

ఎతు. త్తు 

రొక్క_దాట గార, 

1 జపమాొాలె, 

అటి వ 

అచ్చు, 
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ఆక్షయము, నాళము కానిది. 

అతరజుడు. విద్వాంసుడు. 
జా 

అతృరము. అక్క_రమ్ము పర బ్రహ్మాము. 

ముక్తి నాళము లేనిది. 

తమిళ్ ము 

పిచ్చె ఎడుప్పదర్కు_ ఉడెయ .ఏనం. 

అశివ్ర ఇల్లాదదు. 

విద్వాన్, 

ఎళుత్తు, కడవుళ్ , మోషం అళివు 

ఇల్లాదదు. 

అకీరా భ్యా'సము. విద్యా భ్యా సము, 

అతీరుండు. చెడని వాడు, విష్ణువు. 

అత్మవతి, పాదము. 

pan 

అక్ష వాటము. జ్ 

నసేయుచోటు. 

అతవిద్య. జూదము, 

అతు నౌండుడు. జూదమునందు నేర్పరి, 

అతు సరము, జపమొలిక,. 

అతనూ తము. జపమొలిక, 

టలు. సాభక ము 

అవీ. కన్ను. 

అవీంతలు, అక్షతలు. 

అవీగతుండు. పగంగొనం దగినచా(డు, 

ఆకీ పత్ము. జెప్ప వెండ్రుకలు, 

అశ్నీబము. మునగ చెట్లు. 

అక్షీణము. ఎడతెగనిడి, తటుగనిది, 

అశీబము, మునగ చెట్టు, పండింప గలుగు 

ఠకూప్పు.. | 

అతుదతరము. ఇాల "పెద్దది, 

అతోటము, కొండగోగు, 

అథోభము, కలత లేమి, ఏను (గునుకటు 

కంబము, . = 

అఖందము, సమ _స్టము, ఖండము శానిడి, 

అఖిందదీపము, నిరంతరము వెలుగు 

చుం 'దెడి దీపము. 

అఖండిత , ఖండింప (బడని, అనళ్వర మెన. | 

అఖ౦ండుకము, పొట్టి పెంశాయ చెట్టు. 

ఎళుత్తుశొ ల్లి తరువద్యు విద్యాబియా సం, 

కెడాదవన్, పెరుమాళ్, 

ఘూదాటం. 
వ్ 

సులశా టె, 
యగ జ్ 

శూదాట్లం. 

కూదాట తిల్ వలన్. 
రో య 

జపమాలె . 

జపమాల ॥ 

(అక్కి) కణ్. 

అకద ) మంగళ అరెశి. 

పక్క తగుదియానవన్ 
కల్ ఇమె.. . 

మురుం్లా మరమ్. 

కరై విల్లాదదు, ఇహైపిరియాదదు, 

మురుంగమరమ్. నురంగ శుక్కు_ ఎరువాగ . 

పోడుం (ఆరం) ఉప్పు, . 

మిగవుం -పరియదు, 

మలెగళిళ్ చెరాగుం కగోంగూూ రా”, 

కలక్కం ఇల్లాదదు, యా వైయెకి ట్లుం | 

కంబమ్. | 

అగండం. అఫిన్నం, ఎల్లాం, ఎప్పొాళు 

దుం ఎరియుం దీపం, నండావిళ ము_ 

మణివిళ క్క. అణాయాద దీపం, 

అఖండం, ముళు మ, అళివల్లదు, 

క్ శు 'తెన్నమరం, ఉయరం వళ రాద 
చ 

| తెన్నెమరం, 
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నాళవిలదదు, 

విద్వాంస, 

విల్లాదదు. 

విద్యాభ్యాస, అత్షరాభ్యా న, 

అక్షర, | బవ్నా, మహావిషువఫు, 3 (టె శ్ర మువు 

బాదబాట, 

మ లేశాఆె, 
గ 

శాబజాటద కె, 

1 జపనూ లె, 

జభ మా శె, 

కణ, 
లా 

' ఆశు శ్ర, 

వాగరీరినికొరుద క్క 'సరియాదవను, 

అతీబ, ను గైగిడి, 

శీణవాదదు అతయి; 

నుగ్హైమర , సమ్ముద ఉప్పు, 

బహుళ దొడ్డదు. 

మ'లెయ పళ్లె ఫుంటి గోగిపోప్పూ, 

సంపూర్ణ, అభిన్న, ఆఖండదీప, నందా 

+ వీనాక విల ద్ శాక్యత వాద, 
mn ట్ల 

| మళ 'వెంగిన గీడు 
on 
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అఖర్వము. విసారమా,. ర 

అఖాతీము, మనుష్యుల చేత (తవ్వ (బడని 

క్రో నేరు "మొదలగు నీటి టెంక, 

ఆభిలము. సమస్తము, 

అఖిలాండము, భూమి, 

ఆగ-చరము. కోతి, 

ఆగబాటపో(తు. అనేక ఆపదలను 

పొందినవాడు, 

అగచాట్లు. ఆపద, కడగండ్లు, తిప్పలు. 

అగడిత , కోటచుట్టు, (తవ్వబడిన జలా 

ఛారము, 

ఆగడు. నింద రవ్వ, అపకీర్తి, అల్లరి, 

ఆగడుపడు, దూజుపడు, 

ఆగ డుపజచు నిందించు, 

అగడ్త, ఆగడిత, పరిఖ, 

అగ ణ్యము. ఎంగచ6దగ నిది, ఎక్కవ, 

అగణితము, విస్తార మెసది, 

అగత్యము. అవశ్యము, అవశ్యకత. 

ఆగదం కారుడు. వె ద్యు'/డు, 

ఆగదము, మందు, 

ఆగప, బెంశాయచిప్బ్పు గరిట్కు అబక, 

అగపడు. కనయుడు దొరకు చిక్కు, 

అధీనవుగు, 

అగపఅచు. "చూపించు. 

'ఆగపాటు. అగపడుట, 

ఆగమము, కొండశెట్టు, పాము. 

ఆగము. కొండ, చెట్టు, పాము, 

అగ మ్యము, పోవ ళక్యముశానిది, 

అగమ్యగ మనము, వొరనివ్వనిది, 

తమిళము 

ఆపిగమౌొనదు., 

ఆగాధం, ఆళం, బొందు, నీందుం 

ఫపుణల్, వంచకం, 

ముళ్ళు ఎల్లాం, బూమి, 

అగిలాండమ్, ఎల్లాం, బూమి ఆశాయం 

మృటుం. 

కొరంగు. 

అనేక కహంగ ₹ అనుబవి తీవన్ . 
ఠి Cn న. 

ఆబ తు, కషం, తున్నం. 
అనీ వి, 

అగళ్సి కో శ్వెళ్ళుటుం శూళుంద తణీర్, 
మ్ ణ. 

పొలాప్వ్రు నడు, వయిర్కు నించె, కెట 
య a ర 

"ప్పియర్. 

నిందై పడు, 

ల peer ఇ pe. Dp 

అగలి, 

ఎణీ కె పటదు, దక్కను. అప్పాల్ పట్టదు 

అధికమౌానదు, 

అగత్యము, ఆవ శియం,ఆవళరం, ముఖ్యం. 

వ తీయస్, 
కుం జాట్ 

నురుందు. 

హా! న్ ER శ్ గప్ప చట్టువం 

అవాప్పుడ్కు వశప్పడు చిక్కి_కొ3_కు. 

శాన్ ది తేల్, 
జాతి 

శాణప్పట్రదు. 

మలెనురం పాంబు. మలె, మరష్, 

పాంబు, మలై, మరమ్, 

పోగ ముడియాదదు, అతీయ క్రూ డాదదు, 

ఫుగ ముడియాదదు, 
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విస్తార వాదదు, 

"జి వనిర్మితే, సనోవర, అఖాత, 

నమ స. 
లి 

ఆభిలాండ. 

కోతి, మంగ, 

బహుకవగ ళు పటవను, 
A) లు 

ఆపబె, కవ, 
ళం 

అగ ళ్, పరిఖ, చి పరిఖ 

నించ్కె రట్కు అపనించె, 
ళు - 

నింబెపాలాగు, 

నిందిను. 

ఆల పరిఖి, 

ఎల్ల కెయోగ్య తె ఇల్లాదదు, 

విసార వాదుదు 
టీ 

అగ త్య. 

చద్య, 
మద్దు, శు వి. 

తెంగిన కవడె కరట. పొటు, 

శాణిను, నీను. అధీనవాగు, . 

తోరిను, 

కాణీను. 

'బెట్టదగిడ, హావు.. 

బెట్టు గిడు హావు. 

హాొెగలు సాధ్య విల్లదదు. 

[ అగమ్య 

హన చారదదు, ఆరియలారదదు, 
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అగమ్యాగమనము, వ్యభిచారము, 

అగరు, అగరు చెక్క, 

అగరు. ఆవురుగడ్డి. 

ఆగరువు. చందన విశేషము, 

అగలిం-చచు. పగుల గొట్టు. | 

ఆగలు, ఆగరువు, సెల గిల్లు పగులు. 

అగలుచు, పెలగించు పగుల (గాటు, 
య లు 

అగవు, కార్యము, పని, 

అగువుత గవులు. "పెండ్లిలో ఆల్లుని క కూతు 

రీకి ఇచ్చెడు వస్త్ర్కభూషపకాదులు, 

అగసాలి,. అగసా లె కమసాలివాడు. 

అగ నీ, అగిసెచెటు. 
." జాని లు 

అగ స్తు(డు. జక బుషి, 
అలాటి 

అగాధము. మిక్కిలి లోతుగలది. బొక్క 

అగారము. ఇలు, i న 

అ గావు; కుదువు, ముందు రూక లిచ్చుట, 

ఆగిని, ఆగ్ని. 

అగినీయ. ఆగి సె చెట్టు, 

అగి చు, సోత్రము వేయు, 
౧ —0 

అగ్గి కంటి. శివుడు, 

అగ్గి కణము. నిషూకణములు, 

అగి చితు. సోమయాజి. 
౧౨౨ 

అగ్నిజ్వాల. నిప్పుమంటు. 

అగ్ని భువు. కుమార స్వామి. 

c షా లే సు. అగ్నిమాంద్య్యము అజీర్ష ము 

అగ్నిముఖమ.. జీడి చెట్టు, | 

అగ్నిముఖు:డు, (బాహ్మాణుడు "వేల్పు. 

అగ్నిశిఖము. కుంకుమపువ్వు, 

అగ్నిశిఖ, నిషస్త్తమంట, 

కూర, 

వెన్ను వెదురు 

తమిళము 

వ్యభిచారము, కెట్లప్పోక్కు_. 

ఆగిల్, 

వెక్కో_ల్. 

ఒరువగి చందనము. 

ఉడా తల్ , 
య ఆలి 

ఒనమరం, తగళిి విరివు. పిళైవు. 

ఊడె తల్, పీకు ఎడు తల్, 
మ. లి నా! ar.) 

(=కాస్పీడు అశ) వేలె, 

కల్యాణ త్తిల్ దంపతీ? ళుక్కు_ కాడు 

అక్క_ళాలి, కంటశాలెయిల్ వేలె 
మె (An) చలా రసా 

శెయ్యుం కమ్మాళ ౯, 

అగ లీ ఒరుమరక్. 
వా 

అగ నియర్ , ఒరుమునివర్. 

ఆళం; బొందు, 

వీడ్కు అగం, 

కుదువె, మున్ పణమ్, (అడ్వాన్స్, 

త్రీ చెరుపు, 

అ తిమరం. 
pane] 

అగిని కణన్ , శివన్. 
౧ ణం 

ఆగి ని కణంగళ్, చిరును తళిగల్ , 

సోమయాజి. వేళ్ వి వళర్ పవర్, 

నెరుప్పుజా(లె ఇ "| 

కుమౌరక్క_డవుళ్ , మురుగన్. 

ఆగి నిమందం ఆజీరణం. 

ముందిరి చెడి ఒరుమరమ్. 

విరామ్మణన్, కడవుళ్. 

కంకోమప్యూ ఒరువ గెమరుందు. 

౧ రు టి... 

చెప్పం, 
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వ్యభిచార, వోటర, 

ఆగరు. 

ఒందుతరవా హుల్లు. 

ఒందుతేరవా గంధ దక్య. 

ఒ డెదుహవోకు ముందువహోజ., 

అగరు. మూలో త్పాట-న మొడు, 

మురిదువోక్క 

కలస, కార్య, 

మదు వెయ బళువళి, మగ్ళభు అళియరిగ్గా 
కొడువవ్యస్త, భూపుణాదిగ ళు, 

క్ర ర్శార, అక్కు_సాలిగ, అక్కి పాలిగ, 

అగి సెగిడ. 

ఆగ న్య బుషి. 

అగాధ, కడి, 

మనసె, 

ఆడవు ఇడువుదు, ముంగడ కాడు వుడు, 

అగ్ని, బెంకి, 

అగి సెగిద. 

సో తమాడు. 

ఈశ్వర, శివ. 

అగ్గికణ బెంకియకిడి,. 

సోమయాజి. 

అగ్నిజ్వాల, 

కమా రసా విం, 

ఆజీర. 
ణా 

జీడిగీడ. 

(వావ్మాణ, దేవర, 

"కేసర్కి అగ్ని జిఖ' 

అనల్. అన్ని జ్య్వాలె, బెక బిదురుసాప్పు, 
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అగ్నిష్టోమము. యాగవి శేషము. 

అగ్ని స్తంభము. నిష్పుమంట తాకకండ 

చేయునొక విద్య. 

అగ్నిప వేశము. నిప్పులో దిగుట, 

అగ్నిహా[తేము. అగ్ని. 

ఆగగణ్యుండు. (శేషుడు. 

అ గగణ్యమయు, చేవ మైన, 

అ|గజన్ను(డు, (_్రాహ్మాణు(డు, (బవ్మా, 

అన్న. ' 

అ|గవీజము, ముంతమొమిడి చెట్లు. 

అ|గము. . చివర్క ముఖ్యము, ఎదురు, 

సమిపము, మొదటి, ముందు ముందరి 

ఛాగము, 

అః హారము, (వావ్మాణుల ఇండ్లవరుస్క 

వీథి, ' 

అగ్రీయము. ముఖ్యము, 

అఘటనము. దుర్దటము, 

అఘమర్ష ణము. స్నానము చేయునప్పుడు 

జపించు మంత్రము, 

_ అఘము, పాపము, దుఃఖము, 

ఆఫఘోరము. మిగుల భయంకరము. శివుని 
శ 'ముషుములలో నొకటి, * 

ఆవౌోరించు,. దుఃఖించు. 

ఆఘ్న. ఆవు, 

ఆచండి, సాధువైన అవు, 

ఆ-చరము. స్థావరము,. 

ఆచల. భూమి. | 

ఆఅ-దలము. కొండ్క కదలనిడి, 

అ-చలు(డు. కదలని వాడు, 

'శమిళము 

ఆగి నిటోముం, సోమ ేల్ వి. 
౧౬ 

అగి కంబం, నెరుప్పిన్ తీపణామల్ 
౧ గ 

శయ్యుంవిజై. 

వ. 

ఆగినియిల్ కది తల్, తీ ఫళి తల్, 
౧ చి నో 

అగ్నిహో త్తిరం, "నెకుష్టూ, 21 యాగం 

గళిళ్ ఒను. 
కర్ 

అక్కి_రగణియన్, అవెయిల్ మదిష్పు 

క్కు_రియవన్, 

నీరంద, 

పార్చవన్, అందణన్ అణన్ తమె 
రా చు 

యన్ 

ముందిరిమరమ్, 

నుణ్కీ కోడి కెళ్ళి ముదల్, ముదలి 
లిరువ్క_మ్. 

అగ్ని రహోరం, అ ౦దణర్ గళ్న్ పేడుగళ్. 

అమెంద “తెరువు, 

ముక్కి_యమౌనదు, 

కష్టమొనదు, 

అగమరువణ స్నానం, కుళిహ్క_ం౦బోదు 

జపివ్క_వ్ మందిరంగల్ , 

అగం, పావం కెయ్దల్, తున్భం, 

అగోరమ్్స్ కెడుమె, శివునుడెయ ముగం 

౫ లిల్ ఒను, — 

తున్నప్పడువదు, 

పకుమొడుు ఆ *పెణ్ పశు. 

సాదువానెపణ్ పశు, 

ఆకెయాదదు, ఆశరం, స్థావరం, 

అశఅం, బూమి, 

అచ *ం, మలై; అశ్రయాదదు, 

అయెళ్ళముడియాదవన్ , ఆకలన్, 
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అగ్ని హోమ ఎెరబయజ , 
అ Sy 

అగ్ని సం భనవిజ్యి. 

అగ్నిప మేళ, 

బెంకి, అగ్ని, జందుయా గ, 

(ోవవాదదు, (శీనును, 

(కేషవాదదు. 
© ' 

చావూ ॥ 

నోడంబి గిడ. 

క్ నె, కడా, అంచు, ఎదిరిన, ముందు, 

ముందినఫెగ, 

అగవోర, (బావ్మాణమనెగ ళ ణి, 

(పముఖ వాదద్దు. 

దురట, 
ఖు 

స్నానమౌడున సమయదల్లి జపీనున 

మంత, 

పాప, దుఃఖ, 

బహళ భయంకవర వాదదు శివన ఒందు 

ముమి, 

దుఃఖిను, 

ఆకళ, 

పాొధువాద ఆకళ, 

సావర, 
లో 

భూమి, 

మలె, బెట. 
టబ 

|; కచల్క కదలాడణా ఇఠకువను, 
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. అచింక్యేము, చింతింప రానిడి, 

ఆచిరద్యుతి. మెప్పు. 

ఆచుంవిత ము. ముద్దు. బెట్టు కొన (బడనిడి, 

శాకబడనిది అందుకొన రాని. 

అ చేతనము, (పౌణము లేనిడి, 

అచ్చికము. కొజుత్, 

అచ్చికబుచ్చిక.. కలుపుగోలుక నము, 

"భేదము లేక యుండుట. 

అ చ్చెరియము, ఆశ్చర్యము. 

అచ్చు్యుతుడు, విష్ణువు. స్థిర మైనవా(డు, 

ఆచ్చనము, బెల్లము, 

అచ్చనలు, అచ్చుగండ్లు. 

అచ్చుము. స్వచ్చుము తెల్లనిది. 

ఆచ్చర, అపర స్త్రీ 

అచ్చలము, కోపము వూనిక, 

అచ్చలించు. ఆగహీంచు, 

"బేరము 

లందు ముందుగా సొమ్ము ఇచ్చుట, 

సంచకరును. 

అచ్చాళు, జంరూూటము లేని వాడు, 

అచ్చు. (పతిబింబము, బెల్లము 'మొద్నలెన 
వాని ఆచ్చురూపమా, బట్టలునేయు 

సాధనము ముదామీరము, అప్పు 

పడు, దండుగగిచ్చు. 

అచ్చు(గూటము, ము దాత్సర శాల, 

అచ్చుకట్లు. ఏర్పజచువముడిమడి గా గటు 
౬ శి, 

వేయు. 

అచ్చుకుప్ప, భనవంతు డు, 

తమిళము 

చిండిక్కు.ముడియాదదు, 

విటాదదు. 
డి 

చింద నెక్కు_ 

మిన్నల్. 

అభుంబుు వళక్కునిలమ్హ్ బావి (చెడు 

"నేలు, పొల్లానిల్లం. 

అ చేతనమ్, అరివినె్కై? (తెలివి లేనిది 

అచ్చం, భయము, లేళు తేలిక, 

ఒజరువరొడన్ కలందుములందు 'బేదమినని 

ఇరు త్తల్, 

అచ్చరియం, ఆలిశయం. _ 

అచ్చుకిన్, పిరుమాళ్, అళివిల్లాదవన్, 

స్టీరమౌనవన్ . 

నెల ౦౮, 

గచ్చశాయ్ విళొయాటు. 
ర్ల లు 

తెళివాగ, మౌొళిల్లాద వె ల్లెయానదు 

'ేవర్ఉలగ వేనిగ ళ్. 

కోవం, ఊక్కంం. 

కోబిత్తుక్కొ_ళ్ళుదల్ , 

అచ్చారం _ మున్ పణం, 

పట,టవన్, పట్ల(టవన్ 

అచ్చు, అజెయాళం, వెల్లం అచ్చు, 

ఉయిరెళుతు, బాకి ఇరుతల్, 
బాలో ఖాన 

“దండం తరుదల్ .' 

అచ్చుకూటం. 

ఏర్పడు తల క రెకటుదల్, 
అట ఆ ౬౨ 

పణ కారన్, 
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విచార క్క మోరిదుదు, 

మించు. 

ముతు పడయడ ఇదద్కు యారూ 
par. యి 

ముట్ట టె ఇద్దదు. 

ప్రాణహీన, బుద్ధిహీన, | 

కొర తె, అభావ భయ, హిగు రాద, 

సవావాసపీయ తే, ఒళ క సలి7, ఎగ్గిల్ల ద 

అన్యోన్య తె, 

ఆళ్సర్య, అతిశయ. 

విష్ణ స్ట వాదవను, 

బెల్ల, 

సణ కలుగళ న్ను ఎగరివోవళ "ఆ, 
em, " 

స్వచ్చ తే; బిళిరుదు, 

అప్సర స్త్రీ, రం భెముం తాదవరు, 

అగ హ్ాను, 

ముంగడ కొడువుదు, 

ఒంటిమనుమ్య, సంసౌారద జంగూట 

(ఈం ట్ర) ఇల్లదవను, 

(పతి మె, రూప, బెల్లద అచ్చు, బక్రైగళ 

నెయ్యున' సాధనము ము ద్రాతుర, 

దండకొడు. - 

మడిగ ళన్నుమాడు, ఒడునోకు, తిద్దు, 

ధనవంత శి 



అచ్చు ] తెలుప 

అచ్చుకొను. ఆానివ్వ నక్క_జలేని ధనా 

దికమును ఇచ్చుటకు ఒప్పుకొను. 

అచ్చు కద్దు. అచ్చువేన్ విడిచిన ఎద్దు. 

- అచ్చుదల. ఆఅచ్చివచ్చుట, 

అచ్చభ ల్రము, ఎలుగుగొడ్డు. 

ఆ చ్చోదనము. చేట. 

అచ్చోదము. క బేరుని (క్రీడా సరస్సు, 

అజ, (పకృతి, ఆడుమేక'. 

అజము. మగ మేక. 

ఆఅజగంధిక . వాయింట'మొక్య్య_. 

అజగరము. సెనువాము,. 

అజగగర్జ్హము, సీరుపాము, 

అజగవము. శెవునివిల్లు, 

అజడము. మాంద్యము లేనిది, 

ఆజప, సగము మగపోలిక సగము ఆడు 

పోలిక గల ఆకృతి, 

అజన్యమా, జన్య ము నిది, తోం 

చుక్క మొదలగు ఊత్వాతము. 

ఆజరుండు. ముసలితనము లేనివాండు, 

ఆజాండను, (బహాండము, 

ఆజా(గ శ్ర, జ్యూగ త్త లేమి, 

ఆజాజి, జిలక జ, . 

ఆబాజీవి. మేకల మేపువాండు, 

అజాతశ్ళక్రువు. ధర్మరాజు శత్రువులు 
లేనివాడు సాధువు, 

ఆజితము, జయింప(బడనిడి, 

అఆఅజితు(డు. (బహ్ము విమ్షువు, జయింప? 

బదనివాండు. 

ఆజినప(త్ర, గబ్బిలము, 

ఆజినము, తోలు. 

- తమిళము 

పణ తత్త కొడుప్పద్క్లరు ఒప్పుకొ,_ళ్లు 

దబ్. 

అచ్చుపోట ఎరుదు, 
లు 

కూడివందదు. 

కరడి, 

జతి, 
మై 

క చేరను డి య కోలీయల్ ఫళేష్, 

ఇయర్ కె, "ఇన్ ఆదు, 

ఆల్ అడు. 

తుళ సిమరం, 

మలెప్పాంబు అజగరమ్, 

త శీర్ పాంబు, 
లా 

పరమశళివము చెయ విల్లు. 

మందమలాదదు. 
య 

పాదివరై ఆణ్ అడు త్ర పాదినరె “పెణ్ 

ఉరువంకిొండ ఒరుఉరువమ్, 

వాల్ నక త్తిరమ్, మొుదలియ కెడుదికళ్ 

మూప్పు ఇల్లాదవన్, 

మిగ 'ప్పెరియ అండమ్, 

జాగిర టై ఇల్లామె, 

వీరగం. జీరగం. 

ఆడుగ లె మేయ్ప్పవన్ , 

దరుమన్ , ప్లూవశే ఇల్లాదవన్ , సాదు, 

జెల్ల _ వె టిక్కాళ _ ముడియాదదు, 

బిరమ్మకా, చిరుమాళ్. శివన్, నెల్ల 

ముడియాదవన్ , 

న వాల్. - 

 అజినం, తోల్, 

ఆజినయోని. జింక్, మాజా, 
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కన్నడము _ (అజిన 

ఇన్నొబ్బర బాకీ మేలెహాకికొళ్లువుదు, 

ము'జెబిద్ద ఎత్తు, దన, 

కలెతు బరువుదు, (శేయస్క_ర, 

కరడి. 

చేటు అభఫేట. 

కుబేరన (క్రీడా సరోవర, 

(వృతి; "హెణ్ణు మేకె, 

గండుమేకె, 

తుళసీగిడ. 

ఆజగర, హిబ్బావు. 

సీరిన హోవు, 

ఈళ్వరన బిల్లు, 

మాంద్య విలదదు, అనుంద. 

అర హాణు ఆదగండు రూప, 
ధి ఆ థి 

హుట్లు విల్లదదు,ధూమ కేతు బాల చుక్క, 

ముదుక ఆగచె ఇరువవను. 

(బ్రహ్మాండ, 

అజా(౫ శె, 

జీరిగె. 

-మేకె మెయి సువను, 

థర్మునందన, సాధు. 

జయిసలు సాధ్య వల్ల దదు. 

(బవ్మా; విస్తు, ఈళ్వర, 

ఆఅఆపజయవిలదవను, 
గ Mm 

చర్మ, తోగలు, 

చిగరి, 
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అజివ్మాగ ము. బాణము, 

అజివ్మాము. కప్ప, సరియెనది. 

అజిహ్యము, కప్పు, నాలుక లేనిడి, 

ఆజీగవము, శివునివిలు. 
య 

అజీర్ణము. అన్నాదులు అరుగక పోవుట, 

అజీ రి. 

అజు(డు, (బహ్మ, విష్ణువు, శివుడు మన 

థు.ద్కు ఒకానొక రాదు, 

అ చేయము, "గలువళక్యము శాని*. 

అజ ట, నేలయునీరిక చెబు. 
ఖు రలు 

ఆజ్ఞక, తెలివి లేనిత నము. 

అజ్ఞాతవాస సము, అన్యులకు "తెలియకండు 

నట్లు ఒకచోట వాసము చేయుట. 

అజ్ఞానము. తెలివిలేమి; 

ఆజ్ఞని, "తెలివి లేని చాడు, 

అజుడు. మూరుండు. 
ఖా లు 

అజారము, మొగసాల, కచేరిసావడి, 

లజ. పాదము, సమయము, బలీ, 

అజ్జము. కొన్నిపన'సలుగల వేద భాగము, 

అజరె. బళిశే. 
జ ' 

అఆఅజవాలు, కోడి. 
జ 

అట, అక్కడ, ఆవల, అనుట, 

అటకలి. నలుగుపిండి. 

అటశాయిం-చు. ఆడ్డగించు. 

అటతాళము. తాళ భేదము, 

అటని, వింటి చివర, 

అటమట. వంచన దుఃఖము, వ్యర్థము, 

అటమటించు. వం-చించు. అపజారించు, 

అటమటీండు. మోసకాండు,. 

ఆటమరించు. అటమటించు, 

అటరూపము, అడసరపు చెటు, 
య లు 

TD—4 

తమిళము 

బెం, 

తవశె, చీరానదు. 

తవళె, నాక్కు_ ఇల్లాదదు, 

పరమళశివను జె యవిల్ . 

అజీర్ణం _ కెరియామె పశియిన్ మె, 

(బహ్మ, విష్ణ, మెహీళ్వరన్, ఒరుఆరళన్. 

వెల్ల ముడియా దదు. 

చిలి నురమ్. 
లగ 

అరియా మె, 

పిరర్ అరియాద వారు ఓరిడ త్రీల్ వాసం 

“శజయ్దల్ . 

అరియా మె, ముట్టాళ్ తనమ్, 

ఆటివు ఆటవన్, 

అటీవిలాన్, మాడ్, 

అరసాంగ ఆలువలగం౦. 

అడి, సమయమ్, బళి. 

జేద ల్రీల్ వరుం శిలసార్క_ల్, 

ఆశ ఎరియత్తే కరిక్కు_.మ్ ఒరుచొల్ 

కోలి, 

ఆంగు _ అందపక్కం, పిజగు, 

నలుంగుమావు, 

తడు కేల్, 

శాళ భేదం. 

అంబువిన్ కోడీ, 

వంజిప్పద్యు తున్నం, వీణ్. 

వంజి తల, ఆపగరిప్పదు.. 

మోసం శేయ్బవన్ , వంజిప్పవన్ , 

వంజకం శెయ్దల్,ఏమా(టు(తు)దల్. 
అటి 

కన్నడము 

లాం 

కప్పి, నాలి 7షలదదు, 
య 

ఈశ రన బిల్లు, 

మాంద్య, 

(బహ్మో విన్లు నుహేశ్వర, 

జయిస సాధ్య విల ద, 
యm 

కిరు నెలి, 
య 

అవి జేక, 

అజాత వాసు రవాస్య నివాస, 
ఖా 

ఆజాన, 
ఖా 

ఆవిజేక, 

మూర, 
త్తి 

దివాణ, కేరి, సావడీ, 

పాద హెత్తు, భళీ. 

వేదనూ కగళ విభాగ, 

ఆశ్చర్య నూచక, 

రోలు, 

అల్లి, అమే లే. 

నలుగిన "పహాటు తెలహారక (ద్రవ్య. 
లు 4 

అడ్డిమౌడు, త జెవోవ, 

తాళ భేద. 

ధనున్సీన్ కోకా. 

వృధా, వంచ సె దుఃఖ. 

వంచినుు ఆపవారిను, 

వంచక, 

వంచిను. 

ఒరువ్వా (మురుందుకు తే వెప్పడుం చెడ్కి | కమ్మి జెౌషధ, (సోప్పు 
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ఆగ్ని 
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ఆటవి. అడవి. 

అట్యాట. భిక్ష లోనగువానికిొబుక తిరు 

గుట, 

అటిక, చిన్నవండ, 

అటీకమొమిడి. వృతువిశేషము, 

అటుక, ఇంటి లోపల గోడల మిద 

కొయ్యలతో చేర్పరుప ౧బడినమం చె. 

అటుకలు. వడు నానవేసీ వేయించి 

కొట్టినవి. | 

అట. తలతెగిన శరీరము చెప్పులకు అడు 

న చేయు చర్మము, ఒకటియెనొకటి 

అంటింపయబుడిన శాగిత పు మడత. 

అట చెమ్మ, నాలుగు గవ్వలతో నా జెడు 
లు 
నొళానొక ఆట, 

అటడి. కోటబురుజుమో(౬ది ఇలు, 
ల గం 

అట్టము, వంటకము, వంట చెజకు మేడ 

వెనుకటి ఇలు, 
య 

ఆట్టహో సము, పెద్ద నవు. 

అట్టహాసశాడు. డంబము గలవాడు, 

ఆట్టాలక ము. కోటుబురుజునగరు, 

అటి, అటువంటి, 
లు 

అటిక, అటిక, 
రలు 

అటియ. గుంపు. 
లు 

అటు, పీండివంటలోని భేదము, ఆ పకా 
౬ 

రము. 

అట్టుపుటానవాలు, వివరములు, 

అటుప్పు. ఒకదినును డప్పు. 
(on) 

ఆప్రిడ, పూడిక యెత్తుటకు ఉ పయో 

గించు తట, జలెడవంటి తడిక. 
అ cn 

నం తెను 

ఆటము, వేదభాగము, 
ఖి 

తమిళము 

అవి, శాడు, 

పిచ్చెక్కు తిరిందు ఆలె దల్', 

శిరియ పా నె, 

జఒజళరువెం మరమ్, 

వీడు ళిల్ శువటిల్ మర త్తినాల్ 

ఏర్పడి త్రియ ఒరుపినై, 

అవల్ , 

తలె అట ఉడల్ , శెరుష్పుగళుక్క 

అడియిబ్ పోట్లు తెవ్కు_౦ తోల్, 

ఒనిన్ మేల్ ఒను ఒట్టియ శాగిత 

మడిష్టూ, 

నాన్దుచోళిగళుడన్ ఆడుం ఒరు 'ఆట్టం. 

కో శుయిన్ మేల్ వీడు, 

సనుయల్ శయ పచారంగల్ , పెరియ 

పఏట్రిర్కు. పిన్నాల్. ఉళ్ళవీడు, 

ఆడంబర నిరిషు, పెరియ న_గెపూ, 

జంబమడిప్పవన్, డంచాచ్చారి. 

కోకు మేల్ వీడు, ఆరణ్మని. 

అప్పడీప్పట్ట; అందవమొదిరి, 

గుంబల్ , 

దోస, మౌవినాలాక్కియ పండమ్, 

అవ్వణ్ణం, 

వివరంగల్, 

ఒరువై. ఉప్పు, " 

తూర్ ఎడుప్పదర్ కాగ ఉ పయోగప్పడు 

జల డపో (న దోర్ 
గి చా 

తడిక, చారావది, 

తుం తెటు, 
యువి లు 

| అట్టం; చేద త్రిల్. ఒరుపిరివు, 
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జ్జ క | న్నడము ( అట్టము 

అడవి, 

భిక్షగా? సంచార, 

 సణండిగా. 
౯a 

ఒందు సొష్పూ పల్తె, 

అట వె, అట, 
లు లు 

అవలక్కి_. 

త 'అెకడివ ముంద, చెప్పలిల ప్రై దప్ప 

కాగిదగళ బోడి, 

నాల్వ్కు కవడెగళ ఆట, 

కో శెయ బురుజిన మేలద మి, 

మవాడి పొందిన 'సణమ సె, 
ణ 

అతిన గె, మనదహిగ్గు, 

డాంబిక, జంబకొ చ్చువ, 

ఆంధ, 

బుట్ి, 
ళు 

గుంపు, తండ, 

దోేే, భక్ష్య, నో, 

గరి ౧, వివరగళు. 
అలాటి 

శాయినీద ఉప్పు. 

ఆడియిలి రువ (హూాడు మణు “తెగియు 
య a 

త ట్ర జరడి తడిక సేతుమె, 

వేద భాగ, 



ఆడ ] "తెలుంగు 

అడ, ముద, ఆకృతి, వెం డ్రుకలు జడలు 
ది 

కటుకొనుట, 
లేరో 

ఆడ యశువ, వినయము. 

అడ౮గారు. అడగు, తగ్గి పోవు, 

అడంగు, ఉత్ప తిసౌనము. 
జాం థి 

ఆడ ౦గు, తగ్గు, ఉపశమిల్లు, నళించు, 

లో6ంబడు, . 

అడంగించు. అపహనీంచు, మోసపుచ్చు. 

అడకొత్తు. పోకొత్తు, పోకలను ముక్క 

లను చేయు సాధనము. 

అడంచు. చంపు, ఆణచు. 

ఆడ చిపడు. (తుళ్ల్గు. 

ఆఅడజడి అలజడి దుఃఖము, ' 

అడప. ఆడపముంచుకి నియుండు ఆడది, 

అడపము, తములపావల తీ త్రీ, పాత, 

అడపొడ, జాడ, 

అడ బాల. వంటవాడు వంటలక్క_. 

అడమానం, తాకట్టు, కుదువ, 

ఆడరించు. బాణమును (పయోగించు, 

వేయు. 

అడర్తు అతశయించుు కలుగు వూను, 

అస్ లి త్వరపడు, వృద్ధిపొందు, వ్యాపించు 

ఆధిక్యము. ఎగిరిపడు, 

ఆఅడలగెటు. భయపడునటుల? గొటు. 
లు టు 

ఏడ్చు, దుఃఖించు శోకము, 

ఫీత్రి భయపడు. 

అడలు, 

అడవి, అరణ్యము. 

అదవికాస. వాన; పసు6ండు, చ్చు (UG స్ట 

అడనికక్ట తో డేలు, 

తమిళము 

క్ర టికు వల్, 

అడక, మర్యాచై . 

మిడం. 

అడంగిప్పోవదు, నశిప్పదు, కీల్ప్పడుత్తు 

వదు, 

దల వంజనెశకెయ్దల్. 

పాక్క_ వెట్టి, పాకు. వెట్టుం ఒరువగె 

సాదనం. 

కొలు, అలి, కు తు, 
or] వ టు 

తుళుదల్ . 
య 

తున్నమ్, 

అడపళశ్క్కాారి, 

పృషమ్, పెటి లె టక పె, అ డెప్ప త 6 జ్య అంబబ్బక్ ఎ 

జూ టె, | 

సమయల్ కారన్, సమయల్ శారి, 

కదు చె అడమానం, ' 

అంబుఏయ్దల్ , 

అఆడిశయి కేల్, ఉండాక్కిరదు, ముల్ 

వియా కోల్, విరు త్తియడైవదు, 

త్తుక్కాంల్లు. 
బయప్పడుంబడీ అడిప్పదు, 

అడల్, వలి, శోకితుక్కాళ్ , బయ 

కాడు కోలే, కూట్టం, కుడు కాడు, 

| కా కుకళాప్పోన్, తులని. 

ల్ 
కఓీనాయ్. 
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అడెప్న, కళి ఉరువం. కూందల్ జడి 

ఆరంబమౌగు మిడమ్, ఉత్ప త్రియాగు 

చూ నమ్ కెయ్ 

కూదలు, సంస్కార ఇలదిద ర “హెర 
యణ దె 

భానువుదు. 

నిన యు, 

అడగిరు మరెయాగు, 

జన నసాన, 
థి 

ఉ పశనిసు, ఒళీ పడు, తను, 

వంచ నెవడు, ఆపహాస్యమాడు, 

అడకొతు, 
అజో 

కొల్లు, అడగిను. 

జళి, తుళి, ధట్టనె, ఏళు, 

దుఃఖ, తాప|కయ. 

శాంబూలపాత ధారిణి, 

తాంబూ౭ పా తే, 

పత్తె. 

ఆఅడిగాయవను, అడిెెయవళు, 

అడవు, ఒత్తె, 

బాణవోకోు. 

అతిశయి ను, పోరు శార్యారంభ, 

వ్యా పీ జగి, తులి, ' 
అనాలే 

భయగొళి ను. 

శోకిస్కు భయ్యగ స్తనాగు, 

ఆడవి, సుడు గాడు, 

వాన పస, ప్రస్థ 
తోళ్ల, వ్భక 



ఆఖర్వ ] తెలుంగు: 

ఆడవితిరుగుడు. కోంతి, 

అడవియగు, వ్యర్గమగు, 
థి 

ఆడసాల వంటయిల్లు. 

అటిగంటు, దుర్మాద్టండు. 

అడిగము. ఎడమిోద వేయు కంట్లముల 
య 

లోని భేదము. 

ఆడదగబ. పాదుక, 
(ట్ యు 

ఆడిగొట్లు, అడిగొంటుు కుత్సితు6డు. 

ఆడి-దిపొటు, త్వర. 

అడితి, వ ర్రకములో నూటికింతయని 

పుచ్చుకొ నెడు తగు, 

ఆడి తాగుడు. కవు, దుర్భితీ ము, 

ఆడిద పు మెకము. ఖద్దమృగము, 

అడిదము, ఖద్రము, కత్తి, 

ఆడిభీరము, కావరము. 

ఆడిమె. సేవకండు, డాసత్వము, 

ఆడియసరి, కింకరుండు, లోభి, 

అడియాస. ఆర్థాశ, దురాళ. 

అడియొత్తు. పాదుక. 

అడిసాట. తిరుగు బెరము ఆనామతు 

"బేరము. 

ఆడుకు. దొంతిగనిడు దొంతి భయము, 

అటుకులు. 

అడుగంటి. వట్రివోవు, 

అడుగంట్లు, అడుగున నిలిచినవి, 

అడుగ డుకు, దూటిమాటికి, 

అడుగు. (పళ్నము చేయు, యా -చించు, 

(కిందుపాద ము, పాద పమౌణము. 

అడుగుకొను, (ప్రార్థించు; యాచించు, | కేట్ ప్పదు, యాళిప్పడు, సిరార్భిప్పదు, 

తమిళము 

| కాట్టిల్ తిరియు౦ విలంగ్కు వరంగు, 

అదవియాగుదల్ , వీణాగుదల్ , 

శమయకల్ కట్టు, ఆడుగలం, ళమెయల్ 

శెయ్యుం పాశం, అడుప్ప౦గ రె, 

కటవన్, 
లు 

ఆణ్లందాళ్ ,క ళు ల్రిరుక్కుమ్ ఇాలుక్కు_౦ 

వూటుం కయణు, 
లు 

పాదుక 

కత్సితన్, ఏదో ఒరుకెడుదల్ కెయిదు 

కొ్క_ండిరుక్కు_మ్ తన్మయుళ్స్వన్, 

వేగమౌగ, అవసరప్పడు. 

వ్యాపారంగ ఫీల్ నూ(టుక్కు_ ఇవ్వళ 

వెనువాంగుం తేఆగు, 

కరుస్పూ, పంజం, 

గాండామృగ 0: 

వాళ్, కరి, 
_ ఎవి 

కొళుప్పూ, 

అడిమె, 'సేవగన్ , దాసన్ , 

సీవగ క్, క౦0జన్ ,. 

దురాశ, 

పాదుక, 

అడిసా పై, అనామత్ బేరం, 

వేర్ మానం (అళవ్వు, అవుల్. 

వరండు పోదల్, వట్టిపోడల్". 

అడియిల్ న్నినవె. 

ఆడిక్క_డి, 

కళ్ విక్కేళ్, పిచె చేరా 5 పాదం, 

పాద(పమౌణం.. 
|| 
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కన్నడము ( ఆగమ్య 

కోతీ వన-దర, 

వృథాయాగువుదు, 

అడి గెమౌి, 

దుష. 
౬ 

కంచి కొరళిగ శాలి” 

నాగళ్లు, 
౧ 

పాదుక, 

వోకికటువ 
లు 

కుత్సిత, అడిగొంటు. 

త్వర, అవసర. 

శామ, దుర్భిక్న., 

ఖడ్డమృ?, గేండామృగ, 

కత్తి, 

సొవ్క, గర్వ, 

దా సత్వ సేవక. 

కింకర, ఆళు, లోభ, 

అత్యాశ దురాశ. 

పాదుక, 

అ నామత్తు వ్యాపార, హీందిరువ ఉద్ది మె. 

కుెప్పి, ఒదుగువషా తెగళుు భయ 

అళతిపా(త్ర, అవుల క్కి 

బ త్రీవోద, కుష్కు_. 

తళదల్లినింతసనీరు, 

అడిగ డి. 

శేళ్కు యాచిసు, పాద్న పమాణ, హె, 

పార్థిను యా చిను, 



అంబ] తెలుంగు . 

అడుగుపడు. అధమమగు, 

అడుచు, కొట్లు, పలుపు. 

అడుజు, ఒకజాతిడేగ, అణుజు. . 

అడుప,. పకువులకు ౪ శ్లయందు 

రోగము, 

అడుఫు. "దెబ్బ, పాయ్యి. 

అడువ. (పాంత, 

అడుసు. బురద. 

అడంకి. అడి ఆటంకము. 
ఢి Gs 

అడకట. సీళుపోకయుండుటక కొడు 
GB 6౬ యం ౬ 

కట, 
ఉం 

అడక తి, ఆయుధవి"శేషము. 
GB ఎవి 

అడ్డకమ్మి. ద్వారబంధ పుల కీ కమ్మి. 

అడ్డకొ డమి. చేపలను పట్టు ఒకానొక 

సాధనము, 

అడ్డగించు. నిలుపు, నిరోధించు. 

అడ్డనము. డాలు కేడెము. 

ఆడ్డపాప, శిశువు, 

అ గ్లెపట్టి. మడి చదును పజ వెడి పలక, 

అడ్డుపడు. అడ్డము వచ్చు, ఆల స్యపజచు, 

మధ్య (పవ ర్తించు, 

ద్ద 

కొను నగ బులాకి, 

ఆదవా'స, పెటు 
(థె రం 

అడ్డమౌడు, విరుద్ధము గా పలుకే,. 

ఆడమాను. అడపు. 
Gs Gs ర 

అడ్డము, నిరోధము. 

అడ్డరిక, పోలీ ఒకవిధ మెన పిండివంట, 

అడ్డవాట్లు. అభ్యంతరములు, 

అడ్డ వాతియమ్ము. జకదినుసు వొణము, 

అడ్డ వేగము. పామునడకవంటి గులుపు 
౬౨ 

నడక, 

తమిళము 

(పారె, యాచనె, 
(పా అ... 

మిగవుం కేవలమాన, 

అడీప్పదు, అళిప్పదు, 

జఒజరువ గ పరుంచు, 

మౌట్టిన్ కాల్ గళిల్ ఉం డాగుం 

వగ వ్యాడి. 

ఓరు 

ఆడి, అడుష్పు, 

పళ మె, 

సేర్ , 

అక్కా తడ. 

అకాకట్టు, తణ్రీర్ పాయామల్ ఇరుప్ప 

దర్ శ్కాాగ కటుం ఒరుఅ తౌ, 
(౫) 6౮ 

కరుక్కు వాళ్. 

కరుక్కు_క ౦బి. 

మీన్ గ శె పిడిపష్పదర్కాగ ఉపయోగ 

పడుతుం ఒరు కరువి, 
న! 

అడెప్పు, వేలి. 

“డాల్. కేడయమ్, 

కళ ంచణె, 

కళు తిల్ అణియుం న” , వటప్పఅగ, 
జి ర లు య 

అః పోడుదల్ , నిదానప్పుడు తల్, 
ర ఆటు 

"ణ్ గళ్ మూక్కి_ల్ అణియుం ఓర్ 

వగ బులాక్కి_. 

ఒ నుక్కు.. శీర్ ఎదిరాగ పేళుదల్ , 

కళుతు పటి. 
౨ ల 

నిరోదంా తేడుప్పు. 

పోళి, జరువగె ఛతుణం, 

తదెగళ్ , ఆభ్యంతరంగ ళ్ , 

ఒరువ గి బాణం. 

| పాంవీన్ నడెపోన కదిరె నె. 
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'యాదసె, 

కేవల వాదుదు హీనవాదురు. 

హుడెయువదు. 

ఒందుక డెగె మలుగు, 

దసగ లి శాలినరోగ. 

దెబ్బ, హో, ల లె, 

వా ₹ెయదు, పరివాగి, 

కౌసరు, 

ఆడి, ఆటంక. 
(కి 

నీరి గా కటి, అశవెకటి, 
లు లు 

ఆడక తి. 
Gఢక ఎని ౯ 

బాగిలద అడ్డకంబి, లక్షీ ఇకంబి. 

మాను బే కొయల్లి ఊపయోగ వాడ సాధన, 

నిరోధిసు, నిల్లిను, 

థాలు, వారిగా, 

ఎ ళిమగ్కు కూసు. 

గై ళన్ను ఒంచేసమమాడున హాఆ గె, 

అడ్డిమౌడు, తే డెయువుద నడువె, మధ్య 

వరియాగు, 
pan) 

బలాక్కి "హంగ సరమూగిన నగ, 

విరుద్దమౌత నాడు, 

ఆడ పటిీ. 
ఊఉ 6 

ఆడ, 
or 

హోళి గె, 

తర డెగ కు, ఆభ్యంతర, 

ఒందు బగాియ చొర 

కదురిన జగ భల్లి వోవినన డెరీతి ఇరువ 

న డె, ' 



అడ 1] సేలుగు 
[es 

ఆఅడజరము. అటళూవము, ఒకానొక 
ణా 
చెటు, 

ఆ 

అడ సా రెలు, పాచికలు, 

అాదిజి. అ|క మము. 
ఛ్ డక 

అడి. అడంకి, 
or (దె 

అడ్జిగలు, స్రీలు -పుడనుంచుకొ సెడి 

నగ, 

అడు, అడోగించు, 
డ యె 

అడుగ. రూకలో సగము, 
నో 

ఆఅడుగణ. అఆడగజు, గడియ మొను, 
ఇ ణి డఢ అ 
విఘాతము. 

ఆడెడు. రెండు మానికలు. 
డె 

అణకండు, నికృష్టుండు, అల్పు6ండ్ర 

అధముడు, ' 

ఆగారు. అడ గారు, ఉ పళమిల్లు, 

ఆణకువ. అడకువ, 

ఆణంగు. నశించు, తగ్లు, లోంబడు, ఈ పశ 

మిలు, న(మమగు, 
య 

అణంచు. అడు ఆణగించు. 

ఆశా. రూపాయలలో పదియాజవవంతు. 

ఆణి. అంచు, ఇరుసు, తుది చీల. 

ఆణీవు. అణుత్వము, ఒక యమొళ్వర్యము. 

ఆణీయము, మిక్కిలి అణువు, 

ఆణువు, చిటువడ్డు, “లేశము అల్బము. 

అణుజా, ఒక విధ మైన డే, 

అణ్యము పుణ్యము ఎటు(గని, మంచి. 

చెడ్డలు తెలియని, 

ఆరెం(కేము, ఆస్యతేం(క్రేము, 

తమిళము 

అటరూషర, ఒరువగ  ఇెడియిన్ 

ఇషపయర్ , 

పగ డెళాయ్గల్. 

ఆశ్హాదిడ్డిఆ్మకమమ్), మిగ తుడువ్క_తనం, 
త డె, 

అడి ౫, కళు తణిగలమ్, 
GH par.) 

తేడుష్పు, 

ఒరు (రూక దుడిల్ పాది, 
డ 

తడుప్పుక్క. శి, తెడుప్పు. 

ఆళ వువటి,. 

అల్బన్ , అదమకా, 

ఇశెప్పాకు, అడంగు, కరైందుప్పోగు. 

అడక్క_ం. 

అణంగ్కు నశి త్తల్ , కరైవదు, ఉళ్ పడు 

వదు, ఇళ పార్కు అడక్క_మాగ, 

అడవ్క_వదు, . 

అణా,  జరురూపాయిల్' 

బాగమ్, 

అణి, కె, వండిక డెయాణి, అళ గు 

కూట్రం, అడువ్క_, 

ప డైవగుప్పు, 

పదినారాం 

అలం"గారం, 

ఆణువాగ, సురుంగుదల్ , ఒరువగ నీతి, 
ఇ ర. అవా 

ఆణీయం, మిగవుం చిన్న అణువు. 

ఆతణు చిరియ అరిళి, చిన్నదు, అల్బం, 

ఒరు పరవె యినంం పరుందు, 

నలదు కెటదు తెరియాద, 
~ ర 

భుదండిర మిలా మె. | ౧ జ 

80. 

కన్నడము (అశం 

కమ్మ గ, కుది, 

గడ, 

ఆకము, 

అడి, తె, 
Gs 

కంఠాధరణ, 

అడగిను. 
cs 

ఎరడుపె స్కై ఆరదుడు, 

ఆడ్డకోేలు, త డమర, ద్వారబంధ న, 

ఆరు జేరిన అళ తెపా త, 

అధమ, "పహాడ,. ధమ, హెడ్డ 

అడగు, ఉపళమిసు, 

నమ తె, 

అణగిను, 

ఆణొ, 

ఆంచు, ఇరవిన కడి చీ ఆణి, 

అణీమా ఎంబ ఒందు ఐశ్వర్య. 

త, 
అ 

పారివాళవన్ను. బేటెయాడువ 

(కేశా. 
అనఘ, ఏనూ తీళియాదవ. 

అణు, అలు సణ భ 
ల 

సత రత వింద; 



అత 7 తెలుప 

అతడు, ఆయను అత (గాడు, 

అతకరించు,. (కిందపటిచుు, అతికమించు, 

అతగుండు, దుర్చలుండు, 

ఆతను6డు. మన్ముథుండు. 

ఆకర్క_ణము. నేరము, దుర్మార్హము. 

అతలకుతలము, నలుగుట, (శమ, చెదరి 

పోవుట, 

అతలము. భూలోకమునకు (కిందిలోకము. 

ఆతేల స్పర్శము. మిక్కిలి లో తెనది. 

ఆతని, ఆగిసె చెటు. 
టు 

అతాంతము. వాడని. 

అతి. మిక్కిలి అధిక మెన, 

ఆతికించు అంటించు, చేర్చు. 

అతి క్రమము, మాణజుట, దుర్మ్శార్తము. 

అతి కమించు. మోటు. 

అతి శాంతము, మోటీనది. 

ఆరిగండము. జకయోగము, దొడ్డ చెంప 

గలది, 

అతిగంధము. వి శేషవాసనగలది, గంధ 

కము, 

అతిచర. మెట్లదామర. 

ఆతిచ్చ క. సదాప మొక్క. 

అతిచ్చత్ర ము, గుడ్డికామం చి మొక్క, 

ఆతిజనము. శొఫురములేనిది. 

అతిధి. విందు థ ర్మార్భము, ఇంటికి వచ్చిన 

యాచకుడు. 

అతిపథ ము. మంచి(త్రోవ, 

ఆతెపాతము. అలి కమము. 

అతిబల. ఒకకినుసు మొక్క, 

మ్మిత్రు6 డుపబేశించిన ఒక విద్య, 

మిక్కిలి బలముగలది, 

విశ్వా 

తమిళము 

ఆవర్ , అనస్, 

'అళవు మిరుదల్.. 

బలమ్మటవన్ , 

అత నన్, నున్మథన్ , ఉయర్ ౦దవన్ 

తప్పిదం, దుర్మార్తం. 

ఆతేలకుతలం, నళుంగుదల్ , 

శెట్టుపోదల్ , కలఠలగం, 

చెయదు 
దె 

అతలం, మణుల తీర్కు, అడియిల్ 
ణా నో 

ఉఊళ ఉఊలఅగం. 
యm 

అతల స్పర్శం, మిగ ఆళమానదు. 

అనిది చెడి, 

అ'తాంతం, వాడాద, 

అత్రి మిగె, అధిగమౌొన, 

ఒట్టు, వేర్కె. 

ఆదిికమం, కమ త్తేమిరుడల్ , దుర్మార్తం, 

అదికమిప్పదు మిజుదల్ , 

అది శాంతం, మో తివిటదు, 
లు 

అతిగండం, ఒరుయోగం, "పిరియతా డె 

యుళ దు, 
Mm 

అతిగందం, విశేషచాసనె యుళ్ళదు, 

గందకం. 

ఆతిచరం, నిల తామర. 

ఒరువగా చెడి. 

ఒరువగె కొడి. 

కుడి తనం ఇలాద, 
అలీ యి 

విరందాళి, వీట్రిర్కు యాచనెక్కు వంద 

._ అతిపథ౦, నలవళి. 
య 

'అతిపాకం, “పిరుం అక్రమం, 

అతిబల, ఒరువగ చెడి, విశ్వామి త్రీరన్ 

యప దేశం కె మందిరం, మిగవుం 

బలంగోండదు, 

$1 

కన్నడము [ ఆత్ర 

ఆర, 

అతి క మిన్సు మీరు. 

బలహీన, 

మన్మథ. 

అపరాధ. 

౫ తవిలి అ_స్తవ్య స్క గొంది. 

భూలోకద కళగిన లోక, 

కుష్టు వాగ బె ఇదదు, 
౧ 

అతి హుస, హాచ్చాని. 

ఆంటీస్సు చీరిను, 

దుర్మార్త, అతిక్రమణ, 

మోాణటిం, 

మోరిదదు, 

ఒందు యోగ, దొడ్డ కన్నె యిరువదు, 

వి కేస, వాస నెయుళ్ల గంధక, 

సలక నుల, 
ఆ 

సదాప, 

సంసారవిల్లద, బాళి ఇల్లదవళు, 

అతిథి మన7 బందవను, 

సకత్పీథ, 

ఒళైయదారి, 

ఒందు బెవధి, రామని నిశ్వామి(రను 

ఉప బేశినిద ముంత, 



అక్కడ), తెలుంగు 

అతిమధురం. జక తియ్యని మందు, 

మంచి రుచి గలది. 

ఆతిమాతే, ఆధికనుందు. - 

అతిమొనము. లెక్కింప శక్యము కానిది, 

ఆతీము క్షము, పువ్వుల గురివింద చెట్టు, 

కూడిక లేనిది, 

| అతిమధుకం, ఒరు ఇవిప్పు మరుంద్యు 

తమిళము 

నల రుచియుళేదు, 
య (a2) 

అతిమా తె, ఆధికమానదు, 

ఆత మానం, ఎల్లీ శ్కె_క్కు_అ ప్పార్ పట్టదు. 

అతీము క్షం,నులరుగ భుండాన కుందుమణి ? 

ణక దిగ క కోడి ఎల్లో కుక్కు. ఆది మాొనదు 

ఆతిరధుండు. పెక్కు విలుశాండతో | అతిరథన్, అశేక పోర్ వీరర్ గళుడన్ 

పోండి యోధుడు, 

ఆతిరభ్ధ సము. విశేష వేగము తొందర, 

అతిరసము. భత్మ్యవి శేషము, అరిసె. 

అలతిరి కము, "బాచ్చునది, 

అలిచూసము. రూపము లేనిద్కి మిగుల 

నంద మెనది. 

ఆతి శేకము. ఆధిక్యము, అధిక -మెనది, 

ఆవిరోగము. తఈ్నయరోగము, 

అతివ, ఆడుది. 

అఆతివస,. ఒకమందుదినుస్కు అతివివ, 

అతివృష్టి, దేశమునకు హోనిక రమెన వాన, 

ఆతి వేలము. అతిశయము. 

అతి'సర్హనము. ఈవి, కోల, 

అతిసారము. అతిపార రోగము, 

అతీం| దియము, (పత్యక్నముశానిది, 

ఆతీతేము, కాలము గడిచినడి. 

అతీతుడు, కడచినవాడు, పాళములను 

(తెంచుకొన్న వాడు. 

అతుకు. అంటుకొను, ఆతికినతావు. 

ఆఅతుకుబడి. గు తకిచ్చుట, 
ఆలా 

| 

| 
| 

పోరిడుం పోర్ వీరన్ . 

విశేవ వేగం, దురిదమ్. 

తతిరసం, శి టుండివ గ, 

ఆదిగమాసదల్.. 

ఆతిరూపం, ఉరువం ఇల్లాదదు, మిగవుం 

అళగియ, 

ఆతిశేకం, అదిగమాగియ మేంచాడు, 

కురమెనోవు. 

"స్వాన్ , 

ఆతివెసి ఒరువగె మరుందుదినును, 

మరుందు వ. 

"పిరును శె, ఆశ వుక్కు_మోరియ మళ, 

అళ వుక్కు మిరియదు. 

పుగళి, 

ఆతిసారం ఎనప్పడుం నోయ్, ఉమ్షచేది, 

ఆతీం|దియము. నేరిల్ శాణాదదు. 

అతీతం, శాలమ్కడందదు, ఎట్టాదద్దు, 

క డవుళదోర్ తన్న. 

ఆతీకస్, కడందవన్, 

విడువిక్కు_ ప్పెటవన్ . 

ఒట్రిక్కొాళ్ , ఒట్టియయిడమ్, 

గుత్తై క్క ఠరుదల్ 

పాళ త్తిన్నిను { 

కన్నడము ( అక్న్షము 

సిహియాదమద్దు, అలిమధుర, 

అతిమా(త, ఆధిక వాగి, 

ఎణి సలం సాధ్యవిల్లదుదు. 

అతిము క్షలత, కూడి బారదదు, వహాథోటి 

యల్లీ ల దద. 

అతిరథ అశేకయోభరన్ను ఒంచేసారి 

సోలినువను. 

ఆరీరభ స, అతి కే”, తొందరె. 

ఆరతిరస్క భత్యువిశేప.. 

ఆధిక వాగిరువుదు, 

బవాళ చెలువాదుదు, రూపవిల్లదు, 

అధిక్య. 

శయ, 

హాణునమనగ ళు, 
౯ 

ఒందు మదు, 
ద 

హోనికరవాద్క అధికమ శె. 

అతిశయ మౌనాతీఠ, అళ తె మోారిద్దు. 

అతిసారవ్యాధి, ఉప్ప భేది. 

అతీందియ యోగిగళరొ,. 

వాగువుదు, | 

కాలమిరిదుదు, క శెదవను మోరిదన, 

(ప్రత్యక్ష 

పాళశగళ న్ను పహారకొండు ఇరునను. 

ఆంటినీరువ తే ఫె, 

గు తీగె గొడు, రాగ 

అతుకలబతుప., కో వెలవంటి పర |పేష్య ' అ కువ బతుకు, పిరరైఅండి పిల్లైత్సల్, | పర్మాశయ, అస్వతంతద వాళు, 

జీవనము, { 
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ఇగో అతు”) తెలుంగు 

అతులము. సరిలేనిది. 

అతులితుడు,. అసమౌాను.డు. 

అ తేజస్క_ము, శాంచివిపీన మెనది.' 

అ త్ర. మగనియొక్క_త ల్లి, భార్యయొక్క.... 

తల్లి, త ం| డిసోదర్సి మేన నామ భార్య. 

ఆ త్రపతి, తాకితే ముడుచుకొను ఆకలు 

“ల "మొక్కు. 

ఆ తమిలు. (=) 'సమిం చు, జబజుగు శయ 
MN 0) ap) —_ , 

నించు. 

అ తము. అరటిపండ గల. 
ne |) cn 

అత్తరు, అ త్తరువు, సుగంధ తెలము. 

అతళము, అ తళము. 
నాల 

అతి. ఏనుగు హా స్రీ మేడీవెటు, 

కూడి. 

అ త్రీక. నాట్య పరిఫాషయందు అక్క, 

అతు. కలియు, కూడు, 

అశ్తెము, డే శాలిగోళ్లు తగులకండు 

నటుల 6జేలికి గట్టుకొను చర్మము; 

వాస కవచనము, , 
మం 

అ తె సర,గంజి పార్చుకండు అన్న ముతో 
బావే 

కలినిపోవునటు పె పెడి ఎసరు. 
య టబ 

అత్య రాళ ము. మిక్కి_లి వంక రె నది. 

అత్యాళారము, తిరోసా_రము, 

అ త్యాళ, రాసన, 

అ త్యాహితము. మిక్కిలి వెపు, కూడ 

బడినది. 

అత్య్యుగము. మిక్కిలి భయంకర మైనది, 

ఇంగువ, 

TD—5 

తమిళము 

అతులం, చీర్ (సమానం) ఇల్లామై, 

అకులితన్ , సామాన్య ా-గాదవన్ , 

అ కేజస్క_ం, బలి ఇల్లా మె, తేజన్సు 

ఇలా మె, 
౧M ఊట 

అత్హ కణకనిన్ తొయ్, మ-నెవియిన్ 

తాయ్ తగప్పనిన్ సగోదర, కాయ్ 

మోామన్ మెనెవి. 

తోట్ర్టాల్ శురుంగి, 

ఆఅ తమిప్పదు, ఊఆంగ్కు శ యని ప్పదు, 
తో 

వా ₹ఎళ లిక్ నొ లె, 
రూ a =) ఓ 

దురిదం, ఆత్రం. 

అతర్, వాసనెలెలళం, 
అనే I. 

అతలం, ఈటి. 
- లు 

అది యానెె వాన్సీ అ తీిమర౦, 
అటి యు Mra 0) వాతో 

ఎలుంబ్యు అ తి, తిప్పిలి, కడల్. 
అ 

ఆ త్తిక, "భరత నాట్య పరిఖామైయిల్ 
అంశ 

ర 

అశ్కాళ్ . 

అతు,. శేరు, కోడువదు. 
వానలో 

అతెం, పరందు శాల విరల్్గళ్ పడా 
అణాల 

మలిరుకగ_ కెయిల్ క ట్రిక్కొాళ్లుం 

తోల్, వా స్తకవచము. 

ఆ తె సరు, కంజికేణ్ణి, వడియామల్ శాద 
అలాల 

fr తుడన్ కలందు వెష్క_0 ఆరిశి, 
ల) ము 

అక్యరాళ ము, మిగవుంకోణలాన ఊళ్ళదు, 

ఏీళుదల్ 

అత్యాశే, డి 7 లేం 

అత్యాహీత ము, మిగవుం. భయంకర 

న్యు శేర్క_ప్పట్లదు. 

మిగవుం బయంగరమానదుు “ేరుం 

గాయం, 

లీఫీ. 

కన్నడము (అక్కు. 

సామాన్య నల్ల. 

శాంచివిహీన, 

అ త్తగండన తాయి, హెండతికుతాలయి,. 

అప్పనతం గ,అక్క_మావనహెండతి. 

తొట కెసంకోచినువ సస్య, 
డు 

అ సమిసు, నిచెమాడు, 
బా రలు 

వా ₹వాణ్లినగ్గా నె, 

త్వర, 

అ తరు సుగంధ తెల. 

ఆతల, 

హూ సి ఆనె, 
ణన 

అత్తి, అంజూర, నాట్ట్టపరి భా మయల్లి " 

అక్క... 

కూడు సేరు. 

'జేగాచేటియలి వా సకనచ,' 
యm అనీ 

ఎసరిననీరు గంజివణనిదె. సాశాదనీఠ. 

న్నిట్లు చబెయిన్నువుదు. 

బహళ వకవాదుదు. 

తిరస్కార, ధిక్కార, 

అత్యా శె దురానె, 

బవాళ భయంక రచాదుదు, , 

బవాళ భయంకర, 2 వీంగు, 



= 

అడ ] “తెలుగు ' 

అదం[తము. స్యాతేంత్భ్యిము తేప్పినడి, 
అతం|త్రము. . 

అదంభము. మో'నము లేని మరియాద, 

అఆదక, (పాత చెప్పు, 

ఆదటు. గర్వము, మదము, 

అదనబదవ. చెక్కు చెదరకండ్క, పోడి 

ముగా, ' 

_ ఆదనము. అధికము, 

ఆదను. సమయము, 

అదపు. మర్యాద, వినయము. 

ఆదప్పు. వాపు, 

అద భ్రము, ఎక్కువది, విస్తారమెనది.. ' 

ఆదమాయించు. భయపజచు, గద్దించు. 

అఆదయుడు, దయలేనివాండు, 

అదకంటు: చురుకపట్టు. 

అదరము. పెదవి, అశరము, 

ఆదరిపడు. తల్లీ పడు, 

అదరి.ద్రుండు,. భాగ్యశాలి, 

అదరిపాటు. గర్వము, ఏమరుపాటు, 

అదరు. చలించు చలనము భయము, 

కంపమ్ము మిడుగుటులు, కనుబొమ్మలు, 

ఆదలించు. బెదరించు, గద్దించు. 

ఆడవ. అడి. 
(వ ? 

అదవదపడు, కలంతపడు. 

అదవదలు, ఆ లుమొతులు, 

అద వెటుట, "“మొజటెపటుటు, 
లు టు 

ఆదాచేయు, ఆచరించు, చెల్లించు. 

అవాటు, అక స్మా తు, 
pan. 

ఆదారు(డు, భార్య కని వాడు. 

అది. ఆవస్తువ్రు తదర్థము, 

తమిళము 

సుదందిరమిల్లా మె, తవరియదు, 

చూశాం ఇలాద్క మరియా దె. 

పళయ చెరుపు, ॥ 

గర్వం, మచం. 

ఇరుప్పదుపోల్, శెల్వత్సుడకా, 

ఆదిగం. 

తేక్కు_రేరుణం, 

|అవుప్పు మరియాదె, విన యంఆడక్క_ం 

స్ట్ క్ట [౧-౦ 

అడిగ మానదు, విస్తారమానదు, 

భయప్పడుత్తువదు, దబాయిప్పుదు, 

దయొయిలాదళన్ , 
యెలా cn 

పిడిప్పు 6౦ డాగువదు, ' 

ఉదడు, కీళుదడు. 

అదరివిళుదల్ , తుణుక్కు అువదు. 

అదరిద్దిరన్ , "శల్వన్ 

'గరువం, (అదర్ కోళ్ ) దారిదోపిడి, 

చలిప్పద్యు' చలనం, బయం, కంపం, 

మినువ్కప్పూచ్చిగళ్ , 

ఆదర్శనం, పౌర్కు_ము డియా మె, కవవు. 

| అదటుదల్ , బయమురు తీల్, 
చు హి 

ఆద వె, వీట్టువాడ గా, |. 

| వ్యాగులపడుదల్ , 

పెం టెయిడుదల్ , _ 

ఆచరి తల్ శెలు తల్, 
నం అటే 

' ఆక స్మాఠ్ , తర్ ఇెయల్, 
|. " 

| నునెవి య్మటవన్ 

| ఆదు, అంద, ' = క 

"శ్రీశ 

| 

1 

కంపిసు, కం 

కన్నడము 

పరాధీవ, వళకవలచదదు,' 
ణా 

మో 'సవిల్ల ద, మరియా దె, 

వా ళేయ చెప్పలి, 

మద్య సాకు, 

పర్మాక్రమదింద, తలెయల్లి హువాదరు, 

బాడదంతె, సుఖదడింద. 

అధిక, 

అఆవశాళ, 

వినయ మర్యాడై. ' 1 

“వాపు ఊర 

''విసారవాదుదు, 
అ 

గదిరిను. 

దయవిలదవను, 
en 

తుటి, 

అదరివిళు, 

అదరి ద, భాగ్యశాలి, 

గర్వ, ' 

ప రర, కణిన సుబ్బు, పృభ J లన బ్ను 

x 
ఇ 

అష 
దర్శనవిల్ల ఆదర్శన, | 

బెదరిను. 

మని బాడిగౌ. 

గొందలఅవిళు? "' 

శతారుమా ఠాగు, 

-మురెహీడు, 

సలిను, ఆచరిసు, ణి 

అక స్మాళత్తాగి, 
అనే 

విధుఠర;: - ఇ 

ఆదు, 



ఆది ] తెలుప 

అదిగో, ఒక శ స్తువును చూపుట; 

అదితి. జేవతల తలి, 
(ap) 

ఆదివినందను(డు. అమరుడు, దేవతలలో 

నొకడు. 

అదిర. అద్దిరా, శరా, ఆళ్ళ ర్యార్ధక ము, 

ఆదిరిపడు. ఊలికిపడు. 

అదిరిపాటు. తటాలున, ఉన్నట్టుండి, 
- లు 

అదుపు, అతుకు, చేయ. న 

అదుటు, “గాధ మెన, చిక్కటి. 

అదును. చూ. అదను, 

అదుము, ఆణంచు, 

అదుముడు. అదుముట,ఒతుట, కక్కు_ట, 
అలాటి 

అదురు, చలించు, 

అదగు. 
భయపడు, (చూ. 

అదురుగుం డియ. 

గలవాడు. 

భయపడుస్వ భావము 

అదురు వేటు. 

అదువ, అస్థిరము. 

అదృళ్యత. కనబడక పోవుట. 

అద్భశ్యము, కనయబడనిది, 

అదృష్టము, భా గ్యము,కనంబడనిద్వి చూడ 

బడనిది. 

అది, అదిగో. 

ఆద్దకము. వ, స్త, మునకు రంగువేయుట, Cy 
అద్దగోడ , సగముగోడ్య మటుగుగోడ. 

ఆదవము చేయి, అరరాతతి, 
యి రు 

అదము, గాజుబిళ్,. 
ది య 

ఆదరి. ఆదరి, 
యు 

ఆది, అది, 
ద 

అద్దిర, ఆద్దిరా, శౌరా! చూ అదిర. 
యు 

తమిళము 

ఆవాె, ఒరుపొర్నుళేళాట్టుదల్ . 

చేవటై గ లిన తాయ్. 

అ*లినుగన్ , 

ఒరువన్ . 

అమరన్ , దేవ దెగ ిల్ 

అద'డా ! ఆచ్చర్యవటీపు. 

తు లివిభువల్ , | 

డిడీణాన, ఇరుం దాప్పోల్ ఇరుందు. 

k: QU 

ఆళమౌావ, అక దతియాన, 
న్ 

జకేరంపా ర్మ 
Meno) 

అమువ్క, 

అముక్కు_వదు అళుత్తువదు, అరైప్పదు. 

బయప్పడుదల్ . 

బయ తినాల్ ఇదయం ఆడితుక్కా_.క్లు 
i అవాలి య 

దల్ , బయప్పడుం స్వఖ్గావముళ్త్ వన్. 

అదిర్ వెడి. 

సనీరమిలా మె వాడ”. 
అలల ఉరి రగు యె 

ఇాగామల్ పోవదు.. 

ఇాణగాదదు, కణుక్కు ఎటామె. 
| లా లు = 

అడిరుష్టం, చాగ్యం, పార్క_ముడియా 

దద్కు శాణముడియాదదు. 

అదొ. 

కశాయంపోడుదల్ , 

కరుక్క_కువరు, మణవుకువరు, 

పొాదిరాతిరి, నడుఇరవు. . 

కణాడి, కణాడీపి లె. 
ణా ల ౦22 

ఆక్కు_ రె ॥ 

అదు. 

ఆప్పడియా, ఆచ్చర్యకుణి, అను దాపనటి. 

ఆద్దిరపడు. ఆళ్చర్య పడు. (అదిరి, ఆచ్చరియం, 

శక్ 

మవాయవాగువదు. 

కన్నధథము. [కడ్డి 
అదునోడు, అల్లివోడు. 

అశతి, చేవ తెనళ శాయి. 

"దేవ తెగ ళు షం (దముం తాద వరు, 

రక్ష, ఆక్చర నరక 

మిటిబిళు, వే 

ఇద వోగి. 
టి 

తేప, ఆంటిను, సేరిను. 

గాఢవాద్య గట్టి, 

సమయసో డి. 

ఆదిము, 

ఒతు.. 
అటో 

భయవీళు, 

ఆమరుగుం డే, ఆంజుబురుక పెట్టు, (ఆది 

రినుెపిటు). 

భయంక రళబ, ' అదిరినుసిట్కు "పెటు, 
ఏ. టట, ,. 

బాడుగ, తెరువు, అస్థిర, 

శాణిసబె ఇరువుదు. 

భాగ్య? చైవ, 

ఆదునోడదు, 

బణహోట, 

అడ్డదగోకా, మరెగోడె, 

నడీవి రాతిరి, 

కన్నడి, 

ఆ చెఒడు, 
a 

ఆదు Wy) 

ఆహుదో, 

| | ఆళ్చర్యలిగు.. ల 
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అద్దు. రంగువేయు, అదుము, 

అద్దుముద్దు. బిడ్డ చేస్తలు,. 

అద. బాడుగ, 

అద్భుతే ము. ఆశ్చర్యము, 

అది, కొంద. 

అ దిరాజము, హీమవత్సర్వతేము, 

ఆ ద్రుచు. కంపించు. 

అద్వంద్వుండు. తత్వజ్ఞండు. 

ఆద్వితీయుండు. సాటిలేనివాడు. 

ఆద్వి తీయము, ఆ'సమానము. 

అదె ఏతము, జీ వేశ్వరుల కెక్యము 

ప్పైడి మతము, 

అఫఃకరణము. తక్కుువపజచుట , 

ఆధమము. తక్కువది నీచము, 

అధరము. చూ. ఆదరము, 

అధర్మము. ధర్మముకానిది.. 

ఆధర్వము, అథర్వణ వేదము. 

ఆధ చా. లేకపోయినయొడల, 

అధిక (పసంగి.  అనవసరముగ మౌట 

లాడు జాడు, 

ఆధిక ము. ఎక్కువ, 

అధికారము, (హృకియ, దొరత్ నము; 

అధికారి. దొర, ఉద్యోగి, 

అధికండు. గొప్పవాడు, 

ఆధిక్భతు (డు, ఆధికారి. - 

ఆధి కేపము. ఆక్నేపించుట, 

ఆధెగమము, చదువుట, 

అధిపతి, (పభువు. 

అధిహైత . ముఖ్యు (డు, 

అధిప్టించు. ఆశ్రయిం చియుండు, 

అధీతము, చదువంబడినది, 

తమిళము 

ఇశాయం పోడుదల్ , అముక్కు, 

| కళంటె ౫ లిన్ విశెయాట్టుగళ్ . 

ఆఅర్భుద ౧, ఆచ్చుర్యం, 

మలె, 

ఇమయమ లె, 

అఆదరల్ ,, 

తతువజస్, 
ది బ్లు 

సరినిగ ర్ ఇలామె, 
గయా 

ఆజా ప్రే మ. ఒరువ గమదం. 

తాళ్ల వు (కేవల) పడుత్తువదు. 

ఆదమర, కు లెందదు, సనిచమొాోనదు, 

ఉ దడు, 

అదరువన వేదం, నాన్లు వేదంగలిళ్ ఒను. 

ఇల్లామల్ పోనాల్ , 

ఆ నావకియమా గ పేళుబవన్ , 

ఆదిగ ౦. 

అదికారం, అరశాంగం. 

అధిళారిి అరశాంగ ఉద్యోగి, 

అదిపన్ , ఉయర్ ౦దవన్, 

ఆధికారి, . 

పడిప్పుదు, 

పిరబు, ఆరశస్ , 

ఆశ్రయి త్రీరుప్పదు, 

పడిక్క_ప్పట్లదు, 

36 

కన్నడము - ( అధీ 

బణలఅద్దు; అదిము, 

బాడి, 

ఆళ్చర్య. 

బట, 
లు 

కంపిసు. 

సాటీఇల్లదవను, 

కడిమెమొడు, 

పీన వాదుదు, 

తుటి, 

అధర్మ. 

అథర్వణ వేద. 

అథవా, ఇల్ల దిద్ద రె. 

ఆధిక (పసంగి, 

అధిక వాదుదు, 

దొరెతన, అధికార, 

అధిశారి, శామదాద దొర ఉద్యోగి. 

దొడ్డవను, 

అధిశారి. 

ఆక్నెపక్కా నించిమాడు., 

విద్యాభ్యాస, 

చొౌరి, 

ముఖ్యాధి శారి, 

ఏరు, ఆశయిసు. 

ఓదిల్పట్ల. 
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ఆఅధీనము, స్వాధీనము, 

అధీరము. పిటీకితనము, 

అధీశుండు. రాజు, (పభువు. 

అధీశ్వురుండు. చ।క్రవర్హి, 

అధైెర్యము. ధెర్యము లేకుండుట. 

అధోకుజు డు. విష్ణువు. 

అధోగతి. తక్కువస్థితి; నాళము, 

అధోభువనము. పాతాళము, 

అధోముఖం దిగువచూపుగలది. 

అభ్యతీంచు, ఏలు పరిపాలించు. 

అభ్యమండు. అధిశారి, (పత్యతమెన 

వాడు. 

అధ్యయనము. గురుముఖమున వేదము 

చదువుట. 

అధ్యాత్మ. జీవాత్మ, పరమాత్మ, 

అ ధ్యాత్మము. 

మెనది. 

ఆక్మసంబంధ జానమ్యు 
షా 

అధ్యాపక (డు, "వేదమును చదివించు 

వాండు, 

అ ధ్యాయము, (గంథ భాగవి శేషము, 

(పకరణము, 

ఆధ్యాసనమూ, ఆ(కమించుట, 

అ ధ్యాహవనిక ము, పుట్టినింటనుండి ఆ త్తే 

వారింటికి బోవునపు డీయయిడునట్టి 

స్ర్రీధనము, , 
అధ్య్యూఢ "మొదటి "పెం్రాము, 

అధ్యూఢుండు. శివు(డు, 

అధ్యేత. చదువువాండు. 

అభ్యపణ, సత్కాారవూర్వకము గా నొక 

నిని ఒకపనియందు నియోగించుట, 

అధువము. స్థరముశ నిది, 

అధ్య, మౌర్షము, 

తమిళము 

సువాదీనం, 

దీరమిల్లా మె, దెరియం ఇల్లాద, 

ఆదీళన్, అఆరసన్ , పీరబు, 

అదీళశువరన్ , చక్కిరవ రి. 

దై రియమిల్లా మై, 

ఆదోకు జన్, పెరుమాళ్. 

అదోగతి, నాళం, పళ్ళే౦ం, నరగమ్, 

పాదాళం. 

అదోముగం, కీళ పారె యుళ్ళదు. 

ఆశు, ఆట్చి. 

అధిపతి, అద్యక్నున్ ) మేల్విచారకా 

శాారన్ , తీ లెవన్ .' 

అద్యయనం, చేదం ఓదువదు, 

బీ వాణ్యా 

ఆ నాంనికం, జూ50. Sour 0 న్్ 0 

అద్యాబకన్ , (వేదంగ శే) కీదుబవన్ , 

అద్యాయం, అధి కారం, నూలిల్ ఒరు 

" పిరివు, 

ఆక్కి_రమి త్రే తల్, 

ఇంక్ గళుక్కుు తాయార్ వీట్రిలిరుందు 

పుక్కు_గం చెల్లుంబోదు కొడుక్కు 

ప్పడుం పారుల్. 

ముదర్ మనెవి, 

పరమశివక౯. 

జేదం పడిప్పవన్ . 

గారవిత్తు ఒరువెనె ఒరు జే లేయిల్ 

అమ రుగిరదు, 
ఆం 

నిల య(టదు. 

పా దొ, 

లీ? 

కన్నథము. [ అభ్య 

ఆధీవ, 

సీతకి అధిక తె, 

అరసు, అధీళ. 

చ(కవర్తి. 

ఫఏీరు తె. 

మహోవిస్షువు, 

అధోగతి, 

పాతాళ, 

1:2] గమారివోకిద, 

పరిపాలిసు, 

అధిశారి, అధ్యతు.. 

గురుముఖదింద విద్యా ఫస, 

జీ వాత్య, పరమౌత్మ, 

జాన, ఆక్క సంబంధ వృ, 

చేవ ఓదిసువను, 

గంథడ భగ, (పకరణ అధ్యాయ, 

ఆక్రమణ, pm వాస ంళ్ళ! 
| | (| ఇ (= ఫం 

తరణ, ఆ'తె యమని 7 కళుహిసువ సం 

దర నల్లి కొట సీ ధవ, 
భణ ట్ర స్రీథ 

మొదల గి పెొండతి, 

పరమళివను, 

జేదం కీదువను, 

గారవవిట్టు కార్య భారవన్నిడు, 

' సిరవల, 
వ on 

దార, మార, 
౧ 
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అధ్వగు డు. దారినడచువాం౭డు, 

సూర్య (డు. 

అధ్వనీనుండు, దారినడచువాండు, 

అధ ము, (తోవ, శఛాలము, 

అధరము. యాగము, 

అధ్యయ్య (డు. ఒకవ నువు, యజ్ఞ ము నందు 

యజు న్వేదత ౦ త్రేమునునడుపు వాండు 

అధ్యావ్నము. అమౌగ్షము, 

అనంగము, ఆకాశము, హృదయము, 

ఆనంగుండం. మన్మభుఃడు, ఆంగము లేని 

వాడు, 

అనంత, భూమి, పార్వతి, ఉసిరిక చెట్టు, 

తిప్పతీగ”. 

అనంతము. ఆకాశము,  మేరలేనిడి, 

సంఖ్యా పరినూణము. 

అనంతే విజయము, ధర్మ రాజు యొ క్కు 

శంఖము, లెక్కకు మోరిన జయములు 

కలది, 

అనంతరము. పిమ్మట, చెనుకటిది. 

అనంతుడు ఆదిశేవుండు] విష్ణువు, తుది 
లేనివాండు. 

ఆనగ్ని. అగ్ని శార్యములు మౌనిన వాడు 

అనక ట్ర. అణక ట్ర. ఆడ్డకట, 

ఆనతీము.' ఇరునులేని బండి. . 

అన్యము, నిర్మలము, రమ్యము, 

అనఘుండు. పొపరహపొితుండు. . 

అనజ్వాహ ము, ఎదు, 
ద 

అనతి. కొదిపాటి-గానుండు. 

అనన్యగతికండు. "వేచేగతి వేని బాండు, 

అనపత్యు(డు, బిడ్డలం లేని వాండు. న 

ఆనపరాధీ. తపరాధిశాని వాండు. 
a 

తమిళము 

విను ఇ, కూరియన్, 
0 

వళిస్పోక్కన్ , 

పాద కాలం, . 

వేల్ వి. 

ఓరువసువ్తు జేళ్ విగళిల్ యజుర్వేద 

తంతీరంగళ్ నడత్తుబవన్ + 

అద్యాన్నం, కెట్టుప్పోనదు. 

ఆగాయం౦ం, ఇదయం, 

అనంగ న్ , మన్ముదన్ , అంగ మిల్లాదవన్ , | 

అనంత, భూమి; - పార్వతి, నెలిమరం, 

ఆఅనంరఠం, ఆగాయం, ముడివ(టదు. 

; అనంఠ విజయం, ధర్మరాజరుడయ కంగు, 

ఎర్గక్కెవ్కు మారియ నె టిగ₹ 

క్కు_ండదు, స 

అనంతరమ్స్ అదర్క్లు అప్పాల్ పృట్టదు. 

ఆదిశేడన్ , | పెరుమాళ్, 

శివన్, తిరువూల్, ఆడిఅంతమ[టవన్ 

అనంతేన్ , 

అస్నిశారియంగ శే శయ్యాదవన్ , 

అికటు, అతెకటువదు . కరుక్కాగ 
= అ a= 6 

= కటువదు, 
లు 

అనతు౦, ఇరును పోడాదవండి, 

అనగ ౦, నిర్మలమొనదు, రమ్యమౌానదు. 

- పావం శెయ్యాదవన్ . 

ఎరుదు, 

'కొంజమాగ ఇరు త్తల్ 

' జీరొరుగతి ఇల్లాదవన్ . 

| కళంచెగల్ ఇల్లాదవన్ , 

నిరపరాది, న 

కిరి 

కన్నడము [అన 

మార గామి, పథిక్క సూర్య. 
౧ ॥ 

దారియలి నడెయువను, 
య 

దార, కాల, 

యజ, 
ఖా 

యజ దలి యజారేద తంతే నయెనువను, యణ ఏ (_ 

అధ్యాన్న, హీళాగిరువుదు, 

ఆశా, హృదయ. 

మన్మథ; అరగ హీన, ' 

ఆకాశ, మేరె ఇల్లదదు, సంఖ్యా పరి 

మాణ, 

ధర్మ రాజన శంఖు లెక్కె_ ఇల్లద 

విజయశకారి. 

ఇం 

ఆమేతె, హీందినదు. 

ఆదిశేప, విష్ణువు; తుది. ఇల్లద, 

ఆగ్ని శార్య బిట్టవను, . 

అకోకటు నీరొడు, . 
ర 6 

ఇునీల్ల దబండి. (గాడ, - 

పాపరపొాతే, 

ఎతు, బసవ, 
== 

స్వల్ప వాదదు. 

అన్య, (జేకే, నతిఇల్లదవను, 

మక స్రాలీల్లైదవను, 

నిరప రాధి. ఘే 



అన] తెలుంగు 

అనపాయము. అపాయము తేనిడి, 

అవపాయన్ , చోళ రాజు పరమళివన్, 

అనరు. సంకటము, 

ఆ రులు, జీవస్థానము, 

ఆనళ నత్వము, అన్నముతినక యుండుట, 

అనర ళము. అడంకిలేనిది, 
౧ (వె 

అనర ము, వెలలేనిది. 
ఖు | 

అనర్థకము. పర స్పరానస్వయము లేనిది, 

అనరమ్ము కీడు అరము లేనిది, 
థి థి 

అనర ము అర ముశానిది. 
పా బా 

ఆఅనలము, అగ్ని, 

అనలు(డు, అగ్ని దేవుండు, అప్రవసువు 

లలో నెకండు. 

అనవద్యకు. నింద్యముకానిద్కి లోపము 

లేనిడి, 

అనవద్యాంగి. నుందరి, 

అనవరతము, ఎలప్పుడు, ఎడ్ తెగని, 
(42) 

అనవర్యార్థము, ముఖ్యము, 

అనవసాదము. అలుపులేని, 

అనవస్క_రము, కడిగి శోధింపయిడినది. 

అనవస్త, అనిళశ్చయము, ' :: 
థ్ 

అనవ్యావాత, అడ్డము వేని, . 
ce 

అనవుడు. చెప్పగా. 

అనళ్వరము. నశింపని.. 

అనస్సు, బండి, 

అవాకారము, సురూపములేనిశి.- సరా 

పము, 

ఆనాళారి. కురూపి. 

అనాగతము, భవిష్య త్కౌ_ర్యము, 

అనాగతారవ, 'సమరాదని పడుచు, 
టీ వాల | 

అగాచారము .ఆ'చారము లేమి, దుర్నడత, 

తమిళము 

ఆపాయషి లాదదు. 
a2) 

అవపాయన్, చోళ రాజన్, శివన్. 

సంగటం. 

జీవ తికా ఇడం, _ , 

యం . 

"|తడంగల్ ఇలామె 
౧M 4. 

ఏలె ముడిప్పి డముడి యూదదు, 

ఒ|నుకొ్క_(ను సరియిల్లాదదు. 

ఆనరం, కెటదు, ఆర్హమటదు, " 
1 @ లు థి 
యోగ్య తే యిల్లాదదు, 

ఆఅనలఅం, ఆగిని, ఉహపం. 
౧ లా. 

అనలఅన్ , అగిన్సి ఎట్లువనుక్కళిల్. ఒరు 
౧ లట. 

వస్. 

కటి ఇలాదదు, తవరిలాదదు, 
యా mM య 

ఆళగి, శుందరి, 

అనవరదం, ఎప్పాళుదుం. 

ముక్కి_యమానదు, 

అలుప్పుఇల్లామల్ * 

తత్తే రాల్.. అఅంబి ఆరాయప్పట్రదు,- 

గని చ్చయమిల్లా మై : 

ఇడయుూూ రిల్లామల్ 4 

సీలగు, 

అళివు యిల్లా మై, 

వండి, 

కురూపీీ విగారమౌానదు, 

నడక్క_ వేండియ జే లి. 

వయదిర్కు.వ రాద "పిణ్ 4 

అనావారం, ఒళుక్కమి మై ; 

89. 

ముఖ్య వాదదు. 

కన్నడము (ఆనా 

| అపాయవిల్ల డదు, 

చోళ రాజ, పరమశివ, 

సంకటు,.: 

జీవసాన, 

థి 
అన్న తింబచె ఇరువుచు. 

ఆడవిలదదు. 
65 రిం 

అమూల్య, చలెశెక్ట లారదదడు. ల : 

నిమ్బృల. 

(పమాదకర్క అనర్క, అరవిలదు. 
థ తయ 

అయోగ్య. 

అగ్ని. 

ఆగ్ని, అన్రవనుగ ళ్గల్లి ఒబ్బను, 

నింద్యవల్త 

సుందరి, 

సర్వదా, ఎడబడద్య సరత, 

తొ ళిదు ళోధిసీదల్బటదు. ఠి 

అవిక్యయ, 

అడిఇలద, 
ta య 

౧ 

నాళ విలద, 
య 

గాడి, 

కురూాపీ. 

ఇన్ను బరలిల్ల ముందిన కర్తవ్య 

రజస్వ లె యాగడిరవ క, న్యె, 

అవారవిల్లదదుు, 'దుష్టవడ తె, 



అను ] తేలుగు 

అనుగమనమొ, 

గమనము, 

అనుగమించు. వెంబడించు,. 

అనుగుణము. తేగినది, 

అను (గుదనము, స్నేవాభావము, 

అను[గహము, కరుణ, 

అను[గహించు, దయవేయు, 'సహాయము 

చేయు, 

ఆనుచరుండు, నవోయుండు, దాసుడు, 

అను-చితోము. ఉ చితము కానిది, 

అనుజీవి. సేవకుడు. 

అనుజు యు. తమ్ముడు, 
శ్రి 

అనుజ . అజ, 
ఇ ఇ 

అనుజాతుండు. ఆజాపీంపయుడిన వాడు. 
జ షా 

అనుతీర ము, అఆళ, కలు, తాగు ఆళ, 
వ య 

ఆఅనుతౌపము, పశ్శ్చాతాపము, 
వావ్ 

అను త్తమము, ముఖ్యము మిక్కిలి 

శేష్ట్రము. 

అనుదా తము, వేదమునందలి స్వరవిశే 

సము, 

అనుదినము, (పతిదినము, 

అనునయము. ఊజట, దుఃఖోపళమనము,. 

"వేడుకొనుట. 

అనునయించు, ఊజుడించు వేడుకొను. 

అనునీతుండు. జఊజడింపలయడెన వాడు. 

అనుపదీన. కాలికి కొద్దియెన చెప్పులు, 

ఆనుపప తి. ఉఆపపత్తి లేమి అనను 

ళూలము, 

అనుపమ. నెర్భతిమాలయందలి యాంజే 

నుంగు దే నది, 

ఆనుపమము. ఉ పమానరహితము. 

అనుపయు కము, ఉపయు కముకానిడి, 
| అంటి 

తమిళము 

వంబడించుట. సవా తీన్ కణవనుడన్ ఉడన్క ప్రే ఏీఠరుదల్.. 
యూ 

పిన్ తొడరువదు, 

తగుందపడి, 

నటు. 

కిరుబె, కరుణే, 

ఈ దవిస్ప్రర్కి సగాయం వెయ్యదు. 

తేగుదియిన్మె. 

పణియాల్ , 

తంబి, 

కట ళె, 
ఈర 

కట ళె ఇడప్పటవన్. 
re లు 

ఆశ, కడిక్క ఆ శెక్కౌాళుదల్ . 

అను దాబమ్్స్, పశ్చాత్తాపం, 
అలీ 

ముక్యం మిగవుం (ేస్టమౌనదు, 

వేద త్తిల్ వరుం ఒరు స్పరవిశేషం. 

ఒరు నాళ ప్పోల్ ఒకనాళ్ . 

కే టిక్కొ_ళుదల్, దుఃఖ త్తిలిరుందు 

తే టికొ_ళుదల్, వేండుదల్. 

కే టిక్కొ_కుదల్, చేండికొ_ల్, 

కే టపటవన్, 
రు 

కాళ్ గళు క్ర పోరాద శిరియ చెరుప్పుగళ్ 

అనుకూలమిలా మె ఒతుమెయిలా మె. 
కలి ఆ. అలల మెం 60౧ మా 

నిరురుది మూలెయిన్ 'పెణ్ యానె, 

ఉపమొనమేయిలాదదు, సరిసమొావన మిలా 
య ౧౧ 

దదు, 

ఆదవాదదు, పిరయోజనమ్మటదు, 

42 

కన్నడము [ అను 

సహాగమన, 

అనుసరిసి హోగు, 

తక సరియాద, 

స్నేవాభావనె, 

కరుకౌ. 

దయొెమాడు, సహాయమాడు, 

అనుచర దానను. 

ఈ చిత వాగ బె ఇరువుదు. 

సేవకను, 

తమ్మ. 

ఆజ, 
అ 

ఆప్పణెప డెదవను. 

ఆక్క హెండదమేలె ఆశ, 

పశ్చాత్తాప, 

సాటిఇల్లదదు, ముఖ్య, 

వేదస్వర విశేష. 

(పతిడిన, 

ఆనునయ్క దుఃఖోపళమన్క బేడికొళ్లు 

వుదు. 

చేడికో, ఉపశమిసు. 

అనుకూలవిల్లదుదు., 

చిరుతిమా లెయ హెణుకెని, ఆ తేమ, 
యా హా అటో 

నిరుపయోగ ,. 



అను ] “తెలుగు 

అనుపరి. నుంకముతీయు చాడు. 

అనుపల వి. పల్లవి వెంబడి చరణము, 
య 

అనుపసూ పి, గుండునూూది, 

అనుపానము, మందుతోంగూడ చేర్చి 

పుచ్చుకొ చెడిన స్తవ, అన్నముతో. 
నాడ తినందగిన కూర మొదలగు 

సాధనము, 

అనుఫు. ఆజ్ఞాపించు, సుంకము పంపు, 

పొంచియుండుతావు. 

అనుస్టవుండు. అను చరుండు, తోడు. 

అనుబంధకము. సంబంధము చుట్టి 

కము, వెక్కిళ్లు, 

అనుబంధ ము, వేర్చినది, 

అనుభవము, అనుభవించుట. ఇం దియ 

ములకు చెలియుట, 

అనుభవపరుండు, వాడుక పడినవా(డు. 

అనుభవించు. 

భోగించు. 

అనుభవము చేయు, 

అనుభు కః అనుభవము, 

ఆనుభూతము. అనుభవంపంబడినది, 

అనుభూతి, అనుభవము, 

ఆనుభోగి. 

వాదు. 

ఆనును(డు, హనుమంతుడు. 

మం-చిభోగ మనుభవించు 

ఆనుమలతేము, సమ్ముతింప (బడినది. 

ఆనుమలి. సమ్మతి. 
శ్ర 

అనుమరణము.ఒకరిచానుతో అను సరించి 

చవ్చెడిచావు సహగమనము, 

తమిళము 

వరివనూలు కెయ్గిరవన్.. 

కీ ర్లగాయిన్ ఇరండాను ఉటుప్యు, 

గుండూ నీ, 

మరుందుడన్ సేర్తు సాప్పిడుం ఒరు 

పొరుళ్, సాప్పాడుడన్ కూడతొట్టు 

కొ్క-ళుంపారియల్ ముదలియ వై, 

కట్టళైయిడల్ , వరి అనుష్వుదల్ , జళిం 

దుకొ్క్క_ండిరుక్క_మిడం, 

తోళ్లక్, తు. 

తొడర్భ్చు, వరవ్రు, విక్కు_ల్. 

ఇణెప్ఫు పిన్ శేరు. 

అనుబవం, ఇందిరియం గళున్క 

అల్లదు తున్న్సం తానాగ అరిందు 

కొ్క_-౦ండదు, 

సుఖం 

అనుబవం నిటెందన్ , తానాగ అరిందు 

క్ర్రొ_౦డవన్ . 

ఆనుబని, 

నిశ్చయం, శెల్యాక్కు_. 

ఆనుబనం 

అనుబవిక ్క_ప్పట్లదు, 

తాన్ కండి మ(టవరుక్కు_ చోొల్లము డి 

యాద ఒరునిల మె. 

నుగ వాసి, న నాగ వాల్ బవన్. 

ఆనుమన్ , వానుమంతన్ , 

అనుమతం౦్క అంగీకరిక్క పటదు, 
రు 

ఆనునుల్కి అంగీళారం. 

ఉడనకొక పై ఏరుదల్ొ, 'సగగమనం. 
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పల వికొనగ చరణ, 
య 

నగుండుసూ బి, 

జుపధియల్లి చీరునువ మూలిక అను 

పాన అన్నసాధక 

ఆజూాపినుు సుంక, కళుహిను, గుటాద 
థు లు 

సళ, 
వ్ 

అనుచర, 

అనుబంధ, సంబంధ, బంధుత్వ, వక్కలు, 

అనుబంధ, 

అనుఖ్ వ, ఇం(దియజ్ఞాన క 

అనుభవళాలి, 

భోగినుః 

నిశ్చయ [పభావ, 

అనుభ వ, 

అనుభళూత, అనుభవవాద, 

అనుభవ ఎనిసీ కె. 

సుఖవానీీ ఒైభోగి, 

హనువు, ఆంజనేయ, 

సమ్మతివొందిరువుదు. 

సమ్మలి, అంగీకార. 

సవాగమన, 



ఆను ] తెలుగు 

ఆనుమానపడు. సందేవాపడు, 

ఆనుము. ఆవపకాయ,. 

అనుములు, ధాన్యవి శేషము. 

అనుమేయం, ఊహింప6దగినదిః 

అను మోదము, సంతోవము, సమ్మతి, 

ఆనుయాయి. వెంబడించువా(6డు, 

అనుయు కృము, అడుగ (బడినది. 

అనుర కృము. అనురాగముగ లది, 

అనుర క్తుండు. (పీతిగలవాండు. 

అనురాధ. పదునీడవనక్షు(త్రేము, 

అనుళభూపము. అనుగుణము, 

అను లేపనము. ఫూ౦6లే, 

ఆనులోమము. ఆరోహణ కమముగలది. 

అనువదించు. ఒపూగాంజేయు; ఒకరు 

చెప్పినదానిని మజుల జెప్పు, ఫాహిం 

తరీకరించు. 

ఆనువయించు. గుడ్డలు నేయు. 

అనువరి. ఉపాయశాలి. 

ఆనువ రృనము, అనుసరించుట, 

అను వాదము. ఒక రుచెప్పినవానిని మరల 

చఇప్పుట ; భాసాంతరీకరణము., 

ఆనువు. తేగినది, 

ఆఅనుళయము. మరలని దించుట, 

అను శాసనము, కట్టడ. 

ఆను (శులేము. నిరంతరము, 

ఆనుకుతి, వినికి, 

అనుషంగము, చేరిక, దయ, 

అనువు కండు, ఆళగల వాండు, 
అలాట్ 

ఆనుపానము, ఆచారము నడవడి. 
© 

అనుసంధానము. కూర్చు మాకు గంఖ 

ములను చదువుట, 

తమిళము 

; అనుమానం, సం దేహాంకొళ్లుదల్ , 

అవ దరె కాగాయ్, 

దానియంగ లిల్ ఒ ను. 

ఊగిక్క_తగుందదు. 

సంతోపప్పడువదు, సమ్మతి తల్ ఒప్పు 

క్రొ_ళువదు, 

తొొడరుబవన్ , పిన్ వరుబవన్ . 

శేట్క_ప్పట్లదు. 

(ప్రియం, ఆశ, 

ఆకె యళ్లవన్ , 

నకు త్రిరంగ శిల్ పదినేళావదు. 

తగుందార్ పోల్ , 

మేల్ వూ చ్చు. 

అరోగణ (కమముళ్ల దు, 

ఉఊయర్యాగ జఇయ్దళ్ , ముళిపెయ 

ర్తల్, మరుబడియుం చెప్పుదల్ 

త జఉనెయ్దల్ , 

ఉపాయం తెరిందవన్. 

అనుసరి తల్, తొడర్ ౦దు నడప్పదు. 

"మొళిపెయర్సు. . 

తేగున్చదు, 

మణబుబడియుం తూంగువదు, 

కటి, 
రర 

ఎప్పొళుదుం, 

వదనిి ఊర్ పేచ్చి. 
అటే 

“శయ'రె గాం 

ఆ కెయుళో వన్", 

ఆణారం, ఒళుక్కు_౦0, అనుపానం, 
ల 

తొగుప్పు, పునిదనూల్ గళ పడి త్తల్ . 
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కన్నడము (అను 

సంశయిను. 

ఆఅవె, 

అవ రెకాళు, 

ఊహిసకక్క_దు. 

సంతోష, సమ్మతి, 

హీంబాలినువను. 

శేళల్పట్లదు. 

అనురాగ లృదదు,. 

(పీతీనువను, 

వాదిశేళ నెయ నమత, 

అనుగుణవాదుదు, 

లేసిన మేలెవూసు. 

అనులోమ, 

అనువదిసు, భాపూంతరిను, సరిమూడు, 

డఉరుహోక్క, పునఃహేాళు భాసాంతరీ 

కరిసు, 

బళునేయు. 
లు 

ఈ పాయకాలి, 

ఆనువ రౌి, 

ఆను వాద, 

ఆనుకూలవాదుదు, 

నిదినిదవేంలె నిదిసువుదు, 

ఆప్పక్కా శాసన, 

సర్వదా, 

హీలిక్కా కేళి కె. 

దయ సేరికె. 

(ప్రీతియుళ్ల వను, 
య 

నడవళి కె ఆవార, 

రచ నె మోత గంథ పఠ నె 



అను ] “తెలుంగు 

అనుసరణ. వేరుట్క, కూడపోవుట, 

అనుసు, ఇనుపకడియము, 

అను స్మర ణము. తలంపు, 

అనుస్య్యూత ము, ఎడ తెగనిది. 

అనుస్వారను. బిందువు, సున్న. 

అనుహోరము. అను కారము. పోలిక, 

అనూకము, కులము పూర్పజన్మ ము, 

స్వభావము, 

అనూవానము, వినయము, 

అనూవానుండు, సాంగ వేదాధ్యయనము 

చేసీన (వాహ్మాణుండు, వినయముక'ల 

వాడు. 

అనూథ, “పెండ్రి లేనిది. 

అనూనము, అంతయు, వెలితిలేనిది. 

అనూపము, ఎనుబోతు, జల సమృది గల 
థి 

నల, 

అనూరి తము. అసీరము, 
జ థి 

అనృజుండు. శభళుండు, మోసశాండు. 

అన్ఫతము, అసత్యము, కృషి. 

అసేకపము, ఏనుయు. 

అసేడమూకుండు. చెవిటి మూల, 

అ"నేహస్సు. సమయము. 

అనోకనాము, చెట్టు. 

అన్న. అ;గబ్జజు (డు, ఆళ* రాంరకము మ SU ఎర్యాక 
(అన్నా 1 

అన్నగళ. (అన్నగళ్య (నపుంసపండు, 

అన్న(పాళ నము. శిశువులకో అన్నము 

పెట్టుటకు పారంభించు శుభ 

కార్యము, 

అన్న భేది, ఒకదిను సుమందు, 

తమిళము 

శేరుదల్, కూడిప్పోదల్ . 

ఇరుంబువళ యం. 

ని-నెవు. 

ముడివిలాదదు, 
౧ 

సున్నం, (పర్ 

చాయల్ 

కులం, పూర్వ జన్యం, స్వభావం, 

వినయం, ఇన విన్ మర్యాద. 
Ps యె 

ననాగ వేదాధ్యయనంక (ట అందణన్ , 

ఆడక్కం ఉళ్ళవన్ , 

ఉఊళ్ళవన్ . 

కన్నియాగ ఇరుప్పవళ్ , 

ఎల్లా 03 ఊనం ఇల్లాదదు, కె వుఅ(టదు. 

ఎరుమె, తణీక్ నిరంబియ ఇడం, 
దా ౯ 

వమురియా చె 

నీ రమిలాదదు, 
అణాల 9) 

“వరాత్త శె్ళారన్ . 

సత్యమిల్లాదదు. 
0౧ 

యానె. 

ఊఊ మెయుం సెవిడుం, 

సమయం, నేరం. 

"సిడి ( ఇడ) 

వ్ చ ఇరియరకు?_రి, ఆణ్లన్ ; తెలింగిల్ ఆచ్చ హా 

పేడ ఆణుం ఇటె పెణుం ఇలాదవన్ . 
యి గణ 0౧ 

కళ౦దైగళుక్క అన్నం పుగట్టువద 

రాగ తువక్కు_ం జరునల్ల శా రియం. 

ఒరువెగ మరుందు, 
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కన్నడము (అన్న 

'సేరిరువుదు, హీందెహోోగువదు, 

కబ్బిణబ లే, 

స్మర ణా, 

గంటిల్ల దె, హోోల్లి దిరువ, అంటిసిద, 

సున్న్వె, 

హూలి కౌ, 

కుల, స్వ భావు పూర్వజన్మ, 

సంప్రదాయబద్ద. 

సాంగ చేదా ధ్యాయన మాడిరువ, 

వినయభూషిత (మవావ్మాణ, 

కన్నె, వుదు వె ఇల్లాదవళు. 

ఎలా కడిమె ఇలదదు. 
రణం య 

మహిష, జలసమ్నద జే (త. 9 లిం (౬ 

నీరవిలదదు. 
@ cn 

శర్య మోసమొడువవను, 

అ సత్యే, 

ఆచి, 

బధిరమూక . 

సమయ, 

మర్క గిడ, 

ఆణ్జ (అగజ) తెజింగునల్లి ఆశ్చర్యా 

రక, 
@ 

ఫోాడ్రి, న ఫుం'సక,ః 

అన్న[పాసను కుభ్గ శార్య, 

అన్న భేది మనిమాడువుదురల్లి ఉప 

యోగిసువ కు పధి, 



అన్న ] తెలుగు 

అన్నము, ఆవోరము, కూడు, 

అన్ని. అంతయు నమ సము, 
అజో 

అన్ను. ఒ ల్లెబుగమి, మస్రీ మత్తు, 

అన్నుకొను, మ తిలు పరవళమగు, 
ణా (00 

అన్నువ, అల్పము, 

అన్ను వు. పారవళ్యయు. 

అన్నె కాడు. అన్యాయ కారి, 

అ న్నెము. అన్యము, ఇతరము, అన్యా 

యము, 

అన్యతీమము. అనేకములలో నొకటి. 

అన్యతరము. రెంటిలో నొకటి, 

అన్య థా. చేటువిభము-గా. 

అన్యము, చూ, అన్నము, 

అన్యాద్భశము. మటణియుకదడానితో 

సమౌనము. 

అన్యాయము, న్యాయము కానిడ్కి పీతి 

కానిది, 

అన్యుడు. ఇతరు(డు, 

అనో్యోన్యము. పరస్పరము, స్నేహము, 

అన్వయము, కలము, పొందిక, అర్థము. 

అశ్వర్థము. ( అన్వర్థకము ) సార్థకము. 

అన్వవాయము, వంశము, 

అన్విత ము, కళూడుకొనినది, 

అన్విష్టము. "వదక బడినది, 

అన్వేష, "విద శెడివాండు, 

అప్ప. తండి, తల్లి, ఆక్క, విరుద్ధార్థక 

ఉ ప'సర. 
౧ 

ఆపకర్ష ము, ఆకర్ష ణము, కేక్కు_వపాటు, 

అపశారము, కీడు, 

తమిళము 

అన్నం ఉ గణవు, 

ఎలాం. 
య 

సెణ్ , (ప్రక్ష్రయ్మట్రనిలమె, మైకం, 

పరవ సమౌాగువదు, 

అల్పం, 

పరవళమావుదల్ , 

నాంయమిలాదవన్ శ్రర 
పిలి అనీద్కి మట, 

అ నేక త్తిల్ ఒను, 

ఇరండిలే జను, 

మృటొరువిదమాగ, వ్య త్యాసమాగ, 

పీజు, మట, 

మృటొనోడు సమాగమౌగుదల్. 

న్యాయమిల్లాదదు, సీతియ్మటదు. 

ఇతరక్యా ఆన్నియన్ . 

స్నేహ భావం, ఒరువరుకొ_రువర్. 

కలం, పొరు తమౌనదు. 
నల! 

అ రముళదు, పొరుళుక్కు_ శరియానదుు, 
అ య 

ఏటదు, 

వంశం, “పెరియోర్ గళిన్ పరంపరె, 

"ఖేర్ ందుకొ,_ం౦డదు. 

తడప్పట్టదు. 

'లేడుబవన్ , 

తాయ్ తగప్పన్, అశ్కాళ్, 

ఆకర్ష ౧౦, ఇళుష్పూ, కవర్చి, కరె వు, 

అపళారం, తీంగు, కెట్టదు, 
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ఆహార, 

ఎల్లా, సమస్య, 

ణా 9 ర్తి 
మెమేల నెనపవల్లదగుణ, Ey) మత్తు, 

మతు పరవశ వాద, 
అణా 

అల్బ,. 

పారవళ్య. 

అన్యాయ కారి. 

అ న్యాయ, ఇతర, చేశే, 

ఎల్లాదర ల్లి పథమ, 

ఎరడరలి ఒందు. 

ఆన అపార వాగి. నీ? థి 

అచ్నెము, కళ గనఆర్థ. 

మతొ"ందు వసువిగ సనూన వాదుదు, 

న్యాయవల్ల దుదు, 
య 

ఇతరను, ఆన్య, 

కోల్క పోంది ళా, అర్థ, 

సారక్క, అరవంఠత, 
థి థి 

వంశ, 

బెరనీద్క సేరిరువుదు. 

హుడికిహి డిదదు, 

హుడువవను, 

తంచె అక్కు, విరుదారక', 
థర 

ఆకర్ష శా హీం బెజస్టవుదు, ఇళికె హాని, 

ఫీ+నతే న, 

అపశార, 



క్ు 
ఆప ] తెలుంగు 

అపకారి, అపకారము చేయు వాండ్లు, 

అపకృ్ళష్టము, అధమము, 

అపకమము. [కమభంగము, యుదము 
నుండి పాజుట, ? 

అప క్రోశము. తిట్టు. 

అపక్వము, పండని, పచ్చి. 

అపఖ్యాతి, అపకీ ర్తి 

అపగతము. పోయినది, మృతము. 

అపసునము. శరీరము, అవయవము. 

అపచయము. తేక్కువపవూజ, పువు(ల 

గోయుట, 

అపచయించు, పువ్వులంగోయుట. 

ఆఅపచాయితు దు. పూజింపబడిన వాడు. 

అవచారము, “పెద్దలయెడ+ జేనీనత ప్పు. 

ఆప చిలి, వోని పూజ. 

అప చితుడు. పూబ్ంపంబడిన వాండు. 

ఆఉసచుడు. వేతళాని వంటవాడు. 

తపజయము. సరాజయమ్ము ఓటమి, 

అపటి. "చెర, 

ఆతపటుగు. బాలుడు. 

అపఠల్చక ము, అర్ధ చం (చా శారమెన 

తలగడ, 

అపతోకళ. ఈ-చుకపోయిన యాను. 

ఆపత్నీ నడు. భాగ్య పోయిన వాండు, 

అపత్యము. సంతానము, బిడ్డ, 

అప త్రప. పరులవలన గలిగిన సీగ్లు, సిగ్గు 

అపమౌొవినత సము, 

అప శ్రే ఏస్లును. సీగుగలనా(డు, 

అపథ్గుము, తప్పు త్రోవ, 

అపథ్యము, పథ్యము కా నటువంటిది, 

తమిళము 

అపకారం, కెట్టదు-కెయ్బవన్, 
అదమం, ఫరె౦దదు, మటమొనదు, 

యా టె 

(కమమిల్లాదదు, వరిశెయాగ వరాదదు, 

పోర్ లిరుందు ఓడుదల్ , 

తిబువదు, 
లు 

పళుక్కాదదు. 

"కెటెపెయర్ , 
రు 

ఇఅందద్యు పోనదు. 

డడల్, అవయవం, 

వూపరి తల్ , 
అనాలే 

పూ పరిప్పదు. 

వూ శై క్కరియవన్ . 

ఆపవారం, సపెరియవర్ గళిడ తిల్ 

సెయ్ద తవరు, - 

కేడ్కు ఫూచె. 

వూజిక్కు_ప్పట్టవన్, 

శమెయల్ తెరియాద ళమెయర్ కారన్, 

తోల్వి, అపజయం. 

తిరశీలె, 

బాలన్ , 

ఫీణెచందిరన్ వడీవల్ ఊళ్ళ తలె గాణీ, 

వట్రిష్పోనపళకుమాడు. 

మ-నెవియై యిళందవన్ . 

కళ ౦దె రు, కళంచై, 

వెట్క మిల్లా మై. 

ఆవమౌనం, లం వెట్క__9. 

మిగవుం సంకోశచి. 

తవటియ పాదై. 

ప లీయమిలా మె, 
అయీ 0౧ రాం 
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ఆపకారి, 

అధమ, 

(క్ర మభంగ, యుద్ధదింద పలాయన, 

తిటు, బయళు, 
లు ౧ 

అవక : ఏ వి హతళ్తాగ బె ఇరువుదు, 

అపఖ్యాతి, | 

మృత, వీరిద, 

శరీర అవయవ, 

పూ జిగి హపూవుకోయు, 

హూవుగ ళన్ను కూడిసు, 

పూ జిసల్బటవను, 
రు. 

అపఇార, దొడ్డవరబళి గె అపవార, 

పరాజయ సోతుపోోగువదరు, 

తెర, 

చాలు, 

అర చందా శారదలిరువ త లేదింబు, 
థి ఢం 

కసుష్క_ అక ళ. 

విధుర. 

అవమాన. 

సంకోచ, స్వభావవుళ్ళవను, 

తప్పుదారి. 

| అపథ్య తిన్న బారదదు, 



అప] తెలుగు 

అపదానము. కడ చినవని. సద్భ్భ ల్తీ, 

అపదార్గము, శూన్యత, 

అపదిశము, రెండు దిక్కులకు మధ్య 

భాగము. 

ఆపదూదటు, దూవణ్కా నింద, 

అపదేవత, వీశాచము. 

అపదేశము, "నెపమ్సు నిమిత్తము, కప 

టీము, 

అపద్వస్థుండు. తిరస్క_రింపంబడిన 

వాడు, 

అపనమ్ముక ము. ( అపనమ్మిక ) అవిళ్వా 

సము. 

అపనయనము, తొలగించుట, 

అపనయము, కీడు మరణము, 

అపనయించు, తొలగించు, పోగొట్టు, 

అపనింద, వృథాదూప.ణ, 

అపసీతము. తొలగింపంబడినది 

అపనోదము, తొలగించుట, 

ఆప న్యాయము. అధర్మము, 

అసపపాడి, అన్యాయము. 

అప ంశము. ఆపళబ్దము, జాటుట్క 

ఒక భాష, 

అపమౌార్హము. పక్కా_లనుండు (తోవ, 

కాళ్తుపిసుకుట, 

అపమృత్యువు, అక స్మా త్తుగా బావ, 

గండము, 

ఆపయశ ము, అపఖ్యాతి. 

ఆపయానము, 

అపరగిరి, అస్మాది, పడమటిదిక్కు_న 
నుండు కొండ, (కుంకు మెట్ల. 

తమిళము 

నడదందుపోనవేల, 

వెరు మె, 

ఇరండు దిక్కు_గళుక్కు. 0 నడువిల్ ఉళ 

నాగం, 

నిందా, లీటు, 
ర ర 

వీశాళు, 

శాఘ్మ, కారణం, కపడం నిమి త్రం 

తాల తల్ , ఎడు తేల్, 
యా జాని నల 

నింద, 

"లె ప ఇ తో లెక్కప్పట్రదు 

ఆదర్శం. 

న్యాయమ్మటదు, 

ఇటెపాయర్ , కెట్ల ప్పె 

అంజ౦, 

తవరానశొల్ , కొచ్చచ్చాల్, కిటదు, 
యా లు 

జరువ 7౫ మొళీి, 

పక్క త్రిల్ పోగుం వెళి, “నేశాన వళిఅల, 

కాల్ గళ ఒతుదల్ొ, 
రా 0 

శడదిమరణం, అకాలమకణం, గండం. 

అపఖ్యాది, కెట్టప్పెయర్, పళి, 

తవరిప్పోన వెళి వెళితవరియదు, శేనె, 

మేర్ కమలె, నూరియన్ అ సమిక్కు_ం 
ర అవి 

దిశే, 
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కన్నడము 

ముగినినద కెల'స, 

శూన్య తె. 

ఎరడు దిక్కు. గళ నడివిన సళ, 
@® 

తిర గు రి సల్పట్లవను, 

ఆపనందిక, 

అవిశ్వాస తోలఅగినువుదు. 

కీళు మరణ, మృత్యు. 

హోోేగాళిను, 

నిందా అపవాదు, 

తొొలగిను. 

తొలగిసువుదు. 

అధర్మ. 

అన్యాయ, 

ఇడ జేరు, 
యె 

అంచ. 

డదారి, పక రి ॥ అడ్డదారి పక్కదారి, శాలువమూలికు 

అపమృత్యు, సావు, గండ. 

అపఖ్యాతి, 

దండు, తేప్పిద దారియల్లీ , పహనోగు, 

అసాచల. 
ఆక్ 

[అప 



అవ ] “తెలుంగు 

అపరము. ఇతరము, (కిందిది మో(దిదిం 

తర్వాతిది. 

అపరకర్మ. మరణానంతరకర్శ, కర్మాం 

తరము, ( అపరాలు) 

అపరంజి. బంగారము. 

అపరపత్నృము,. కృప పక్షము. 
ta 

అపర భాగము, వెనుకటిభాగము, 

అపరరా,తి, అరఠా,తి. ( అపరాలీరి పరరాల, ఆర్థర్యాతి. ( అపరాతిరి) 
0 అపరవము, కలవనాము ఆపకీరి, ల 

అ 

తిష్ట, 

అపరస్పరము. ఎడ తెగని క్రియ, 

అపరాంగము, 

భాగము, 

దేవామునకు వెనుకటి 

అపరాబిత, పరాజయము లేనిది, 

అపరాజితము, 

అపరాబితు(డు. 

అపరాధము, తప్పు దండుగ, దండన, 

అపరాధి. తప్పూ చేనీనవాండు, చేరస్థుండు, 

అప రాద్ధము, తప్పినది, అపరాధియెనది, 

అపరాస్తాము, దినము మూండుపాళ్ల లో 

చివరిది, 

తపరిమితీము, 

కానిది, 

ఎక్కవు పరిమితము 

అ _రిహార్యము, వపోంగొట్టకూడనిది, 

అపరూపము, విక్భతా కారము, 

అపర. పార్వతి, 
౯ 

అపలపిం చు, మబుగుపుచ్చు, 

అపలితంకరణొవధము, 

యని మందు, 

తిల నిరయసనసీ 

అపవనను, తోంట, 

TD—7 

తమిళము 

మటటో[ను, పిన్నాల్, క్ట్ బీ మేలే, 

అప్పాల్, 

మరణ త్రిన్ వీటగు శెయ్యుం కిరియెగల్ , 

క ర్భాంతరం, 

పశకుంవాన్ , 

ఇదండావదుపెయర్ , మ టొరుపెయర్ , 

కృష్ణపక్షం, ఇరం డామ్ పక్షం, 

పిన్ భాగం, 

పిన్నిరవు. 

కలగం, అపకీ 8, కెటెప్పెయర్, 
౨ అట 

తొడర్ ందుకొ_ండే వరుంవేలె, 

ఉడలుక్కు_ పిన్ బాగం. 

తోల్వియే యరియాదదు, 

సకుంపొాన్ , 

పెరుమాళ్, 

కుటుం, పావం, దండ నె, 

క టవాలి, 

క టవాళియానదు తవటువదు, 

పగల్ వేశి యిల్ మూనాం బాగం, 

అదిగం౦, 

తొ తుకొ_.ళాదదు. 
ర అటి య 

విశారమాన ఉరువం, 

పారువత్తి ఉమెయాళ్ , 

రా ది య 

త'లెముడి నెరై యామల్ శేయ్యుం ఒరు 

మరుందు. 

తోటం, 
ఉట 
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అపర, ఆమేలినదు, పీండె బరువుదు, 

అప్పటబం గార, 

ఎరడ నెయ “హె సరు, 

క్ష పక్ష 

పీిందినభా?౫, 

సవాకిొతు, 
ఊట! 

కలవా, ఆపకీర్సి, అప్రతి మే అపఖ్యాతి, 

నిరంతర శార్య, తడయదెఇరున (క్రియె, 

డేవాదహీంచెభాగ వు, 

సోలిల్ల ద, 

మహానిమ. 
ea 

తప్పు, దండన, అపరాధ, 

రప్పిదె, 

మ ధ్యాహ్న ఆద మేలిన హా త్తు, 

అధిక, మితిషల్స దగు, 

పళోగొలిసలారదదు; 

వికృళాళార, 

పార్వతి. 

మరెయిడు, బచ్చిడు, 

కూ దలం నరెయునదన్ను 

శు వధః 

తోపు తోపఫ్పు 

సరిమాడు 
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అపవరకము, లోగది, 

అపవర్హము, మోతము, ఈవి, 

అపవర్ణనము, విడుపు, మోతము, ఈవి. 

అపవ ర్హనము, మిక్కిలి తక్కవ పనుల 

నుండి మరలుట.* 

అపవాదము, దూబు, నింద, + 

అపవారణము. మటుగు, - 

అపవిత్రము, పని త్రముకానిది.. 

అపసవ్య ము. _ కుడిభొగము, 

కూలము, 

ఆపస్క_రము, రథములో యేదోయొక 

అవయవము, 

(పతి 

ఆపస్నాతు(డు. చానునిమి త్రము స్నాన 

ముచేనీన వాడు, | 

అప స్మారము, దుఃఖాదుల చేం గలిగాడి 

యావేశము రోగవిశేవము.. 

అపస్వరము, కేప్పూస్వరముః . (శ్రావ్యము 
కానిది, 

అపహరణము, మోసపుచ్చి తీసికొని 

పోవుట, 

అపహ ర్య &క్రీపహరించువాండు. 

అపహసీంచు, నవ్వు గలిచేరయు, 

అపహసితము, అపహాసము, | 

అపాంగము. కడకన్ను. 

అపాటవము, ఆసక్తి, 

అపాత్రము, అయోగ్యము, 

అపాత్రుండా, అయోగ్యు డు, 

ఆపాదానము, ఎంద్వుండిపాయునో ఆది, 

అపాననము, 'ఊపిరి లోని కిందీయుట, 

అపానవాయువు, పిత్తు, 

తమిళము 

ఉళ్ వీడు, 

మోూతువీడు, వళ్ల లాగవళ ంగు త_న్యెయయు 

డయ గుణం, 

ఐిడుదల్. 

మిగవుం కల్ల 0ద జేలగభిరుందు తిరంబు 

డల్, 

నింద, ఫలి 

మణి దల్ , 

స్రనిదమాగాదదు. 

వలదుఫుజం, చీరుమారానదు. 

చేరన్ ఏదో ఒరుపగుది. 

ల్ 

శావుక్క పోయి అంద కారణ త్తి నాల్ 

కళ త్తవన్ ._ 

కాళా్ళా_వల్సి తెళివు ఇల్లామె' 

అపశురం, తవచీేయ'స్వరం, ఇని మెవ్క_ 

పురంచానదు, 

మోసంశకెయు, అపగరితుపోదల్ . 
యె అలి 

అపహారిప్పవన్ 

"గేలి శెద్రుల్, సిరిప్పు, 

సిరిప్పు,. 

కాదెక్కణ్ , 

అనె, 

యోగ్య దై యిలాద, 
నూ (రి. 

అయోగ్ణియన్ , 

ఎంగిరుందు పాయుగిరదో అదు, 

శ్వాసం ఉే ఇళు తల్, 
య వటి 

కుకువు, అపానవాయు, 
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| ఒళ గిన కోనా కొట్టడి. 

మోతు, 

బిడువుదు, మూరు, దాతృ తే, 

నీచఅభ్యా సగ భీంద దిడుగ బె, 

దూరు అపవాద, నిండె, 

మరె, తడిక, 

(పవిత్రవల్ల, 

(పతీకాల, బలభాగ. 

రద (తేరిన భాగ. 

సావిసల వాగి స్నానమౌడిదవను, 

అపస్మార, మూ ర్భెరోగ, ఆతిదుఃఖా వేళ, 

రోగదల్లి ఆ వేళ, 

త ప్వుస్వర, ఇంపిల్లద స్వర. 

అపవారళె ఎ త్రీకొండు హూోేథవదు, 

ఆపహాోరి, 

శీలిమాడు. 

ఆపహాస, 

ఆపాొంగ్క కటారు వీక్షణ, 

ఆసక్త తె, 

,అయోగ్యాను. 

ఆయోగ్యను, 

ఎదింద విడలారదుదో ఆదు. 

ఉనీరు ఉళ కె ఎళియువురు. 

|హూాను, 
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అపామార్షము. & త్రశేణీ చెట్టు, 

అపాయము, వోని చెబుపు. 

అపారపారము, 'సము దము, దరిలేనిది, 

అపార్థ్యము, తప్పర్భము, 

అపావృతేము, కప్పణబుడినది. 

అపావృతుండు. స్వతంత్రుడు, 

అపాశయము, జజుగుదిండు, 

అపాపనము, వధథము, 

అఫపురూసము. అపూర్వము, 

ఆస్రువ్పము, మేడి చెట్టు, 

అపూర్వము. అపురూపము, 

అపూర్వ వాది, మోమోంసకండు, 

ఆపూర్యులు. (కొ త్తవారు, 

అపేతు. కోరిక, 

అపపేకీంచు. కోరు. 

అెపీశీతము, కోరంబడినది, 

అ పేత్యము, కోరందగినది, 

అపోవాము. లేనిది ఊహించుట, 

అప్ప. తల్లి, తండ్రి అక్క ఆళ్చర్యమును 

“తెలుపునది. 

అప్పగించు. ఒప్పగించు, 

అప్పచచ్చి. అపూపము. 

అప్పటము. కలపటములేనిది, 

అప్పడము. భత్యువిశేవము. 
అప్పళించు, ఛుజముతేట్టు, 

యత్నించు చెజచు, 

(గహీంచ్చు తుడుచు, మెత్తు, 

కొటు 
లు 

కప్స్కు 

అప్పళింత. చఅపు. 

అప్పు, బుణము జలము, 

అపుడు ఆశాలము, 

తమిళము 

జానీ 

ఆబతు, మోసం, వంజగం, 
అలీ 

తే వజాన ఉల, 

మూాడప్పటదు. 
లు 

విడుద లె "ప్పెటవన్ , 

ఊజఅంగువదర్కు. సాదగవమూాన త లెఆకా, 

కొల్లువదు, 

ఆరియదు. 

ఇళందంబళ మ్. 

అపూర(ం. 

ఆరింజన్. 

ప్రదియవర్ గళ్ , 

ఆకె, అవా కోరిక్కె. 

క్రోరుదల్ . 

ర 

కోరత గుదియుళ్ళ దు, 

ఇలాదఒ స్ట ఊగిప్పదు, 

త గప్పన్ , తాయ్ అక్కా, ఆచ్చర్య త్తే 

కటిప్పదు. 

ఒప్పువి తల్. 

అప్పం, ఒరువా పణియారం, 

ఆప్పటం, కలప్పడమిల్లాదదు, 

అప్పళ౦, తిన్నప్పడుం పఫపండం, 

తో శెతటుదల్, ఆడి యత్ని తల్, 
రి €ం ఆటీ 

డు, మూడు, త్ డె, మెళ్తు, 

అందమౌాదిరి, అత్తుడకా. 

శం డెక్కి. వాల్ పోడుదల్ , 

కడన్, తణీర్, 
ణ 

| అప్పొాళుదు, 
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ఊ త్తశేణి ఒందుకు వధద మూలిక, 

అపాయం కీళు, 

ఒడ్డు కాణీ సువుదిల్ల దు, అపార, 

తప్పిన అర్థ, 

హొదిసిరువదు, ముచ్చిరువుదు. 

స్వతంత్ర, 

క లెఅ ఫె, బిద్దుకొళ్లువుద క్కెఆ కా, 

వె, కొలువుదు, 

అపూర్వ ఆఫురూప, 

ఉదుంబర, 

అపురూప, 

మిమొం'సక, 

పాంసదవరు, 

అపపేషె,. 

అపపేకీసు, కోరు, 

కోరిరువుదు. 

కోరక క్కు_దు, 

ఇల్లదద్దన్ను ఊహి సువదు. 

అప్పు తంటబె, అక్కా, ఆళ్చర్యనూచక, 

అబ్బ! 

అప్పిసను, 

అప్ప చ్చి, అప్ప, ఒందుతేరభక్నుణ, 

క ల్సిఇల్లదదు, అప్పట, 

అప్పుడ, వాప్పళ. 

ఆప్పళిను యత్నీనుు కెడుహీసు, 

హుదిను తగు తొబలి, మెత్తు. 

ఆరీతి,. 

సాల, నీరు, 

| కనాగే, 
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అప్పుల కాసు. (అప్పులపోతు) అప్వు 

ప్రుచ్చుకొన్న వాడు. 

ఆప్పుల వాడు. అప్పి చ్చినవా(డు, 

ఆప్పువడు. బుపడు, 

అప్పూసప్ప్వులు, స్టీతి, బుణములు, 

ఆపతి కారము. కృతఘ్నత, 

అ(|పత్ని గావాక:డు. _ దానము పుచ్చు 

కొనని వాడు. 

ఆ ప్రతిద్వంద్వుండు. అసమానుయు. 

అప్రతిస్ట. అగొరవము. . 

అప్రతిహకము. అని వార్యము, ఎదురు 

దెబ్బ లేనిది. 

అ(పతిహతుండు. అడ్డము లేని వాండు. 

అప్రదతీణము.ఎడమ్మప క్ష 

ఆ|పమాణము, తప్పు ప్రమాణము, నిరా 

'ధారము. 

గా చుటుటు, 
ఠం 

ఆపమేయము, మితి వెప్ప(దగినది, అగో 

చరము, తేటుగనిది, 

అ, పయోజక (డు. (పయోజకు డు కాని 

వాండు కొజమౌాలినవాండు, 

ఆ|పయోజనము. (పమోజనము లేమి, 

అప్రస కృము, అడుంగబడనిది, 

అ ప్రసిద్ధము, (ప్రసిద్ధము శానిది, 

ఆ(పాపహ్యము, పొందళ క్యముకానిది. 

అ|పామౌాణిక డు. (పొౌమా ణికం౭డు 

కశానివాండు. 

అ|పొచ్యు(డు, పం క్రియందు భుజింపC 

దగనివాండు, 

అప్పరస, దేవ వేళ్ళ, అపర, అచ్చర్క 

స్త్ర అందగ సె, ' 

ఆఫలము, ఫలములేనిది, 

ఆబందర. |కనుములేనిది, 

తమిళము 

కదడదక౯కావాంగియవకొ, 

కదన కొడు తవన్. 
అజో 

కడన్ పడువదు. 

కడక్ పను కడనో ఉడనో, 

దానంపీడి క్యా దవన్. 

చేుంబట:న్. 
ర 

ఇగళ్ , అగౌరవము, 

సరినిగ ట్ ఇల్లాదదు, 

నిగరు ఇలావవన్. 
య 

ఇడను పుజమౌగవలం వరుదల్, 

తీపు పమొణం, శా నిలాదదు, 
| య (ఆ 

కణుక్కు... తెరియాదదు, కటి యాదదు, 
అ ౧-- 

పయనిలాదవన్ , వేలెయ[టవకా, “ఉద 
య యా 

వాక్క_ రె’. 

కయనిలాదదు, 
య 

వేండాదదు, 

వీ* సిద మిలాదదు, 
రు యm 

కిడెక్కు_ముడియాదదు, 

శా నీర తె అనుసరితు పో గాదవకొ, 
అతి గై —_0 | 

ఎల్లోరుడన్ సమౌనమౌొగ పుశిక్క 

తగుదియ్మటవన్ . 

అప్పర స్తీ, దేవ వే కె, ఆళి, 

పలం తరాదదు, నినె తచె తరాదదు, 
మొనా O06 

| శీరమమౌా గాదదు, 

థ్ లై 

యావాగ్లలు సాల తెగయువను, 

సాలకొటవను. ఆ 

బుణగ ననాగు, 
అలాంతి 

క 0౦ చాయా నీతి బుణ, 
థి 

దానపాడియదవను, 

ఆస మాన, 

అపకీ ర, అగౌరవ. 
టి 

అని వార్య, ఎదురిల దదు, 
౧౧ DD 

ఆడ్జెఇల్లాద వను, 

ఎడ గ జెయింద సుత్తువుదు, 

తప్పు పమౌణ, ఆధారవిల్లదదు. 

అగోచర, మితిఇలదదు. 
య 

అ(పయోజక్క, కెలసక్కె. బొరదవను, 

జ్ టో 
అపశ స. 

అక్కరె ఇల్లద సుద్ది, 

పం కి 
వె 

చులికాడువ అర తె ఇలదవను, 
య ఖో cn 

చేవ వేశ్య, నుందరి, 

ఫలమిల చె ఇ సవుదు, 
య 

అ|కనువిషయ, 



అబం 1] “తెలు6గు 

అబంసుబం. శుభాశుభములు, 

అబక, కొయ్య తెడ్డు. . 
G5 

అబద్ధము. అనృతము, అసత్యము, అనర్భ 

కము, 

అచాథము, అడ్డ పాటు లేనిది, 

అబాధితము. నిరా జ్నేప మెనది. 

అబిసీలు, షీ శారు, వావ్యోలి. 

ఆబోభము. 'ెలివిలేనిది, ఆర్థముశానిది, 

మేలుకొననిది. 

అబోథ వేళ. అపరర్శాతి, అనధ్యయన 

"వేళ మేలుకొనని వేళ. 

అబ్లు(డు. (బహ్ము. 

అబ్బబాంధవుండు నూర్యుడు. 

ఆబ్బ్దము, తామర ఉప్పు, శంఖు. 

అబ్బయోని, (బ్రహ్మా. 

ఆభారి, చందుండుం 
జ 

విని, సరసు, అ సు స్సు 

అబు(డు. చం[దుండా, 
జ 

అబము, సంవత్సరము, ఏడు, అదము, 
ద ౧ 
మబ్బు. 

అ బిజు (డు. చంద్రుండు. 

అబ్టిమేఖల. భూ మి. 

ఆబ్బ. తండ్రి, బాధను ఆళ్యర్యమును 

తెల్పుమాట, అద్భూతేము, 

అపారము, 

అచ్బాటు.  జనసమ్మర్షమునం. గలిగాడు 
ఉక్క 

తమిళము 

నవనలదు కటదు ఆరియా మె, 
రగ లై ర 

ఆబ క్ గా 

అబ లె, వెణ్, 

ఆ బాది ఇల్లా మె 

త చెయిలావదు, 
ర mn 

చెళియే శుటివరుదల్ . 

అతీవ టదు, మూ ళయిలాదద్దు విళితి 
రుల ౧ అలీన 

రాదదు, 

పిన్ ఇరవు పాదిరా(త్కి వేదియర్ కీదాద 

వేళ, 

పిరమ్మన్ , 

నూర్యన్ కదిరవన్ . 

తామ రె, ఉప్వుళంగు, 

పిరమ్మన్ , 

చందిరన్ , మది; 

కళ 0, 

చందిరన్ , 

వరువ ౦, ఆరు 
GB 

కడల్. 

నురెం 

తిరమగల్ , 

చందికన్ , 

బూమి. 

అప్పన్, అప్పా, ఊబాదయె అటేవి 

క్క.ంచాల్ , ఆచ్చరియం, 

ఆచ్చరియం, అపారం, అధికం. 

పుళుక్క౦, 

ఫ్లి 

కన్నడము ([ అబ్బా 

| కుభాకుభ, 

కటి తెడు, 
అ 6 

సుళ్ళు, అసక్య, అనర్భ, 

సీ 
In 

అబాధిక, త డెయిల్లదదు. 

ఆశేపరహిత, త జెఇల్లదదు. 

విహార, వావ్యోలీ, 

మూర "తె అర వాగాదదు, ని(దిసువదు. 
త్తి @ 

సవాహు త్తు, అపరరా।త్రి, ఆనధ్యయన 

వె, -హెచ్చరికెఇల్లద వే శే, 

(బహ్మ. 

నూర్య, 

తానుర్క శంఖం 

(బ్రహ్మా. 

చందం 

పాళి కములు సరోవర, 

చంద్ర, 

సంవత్సర, సాల, కన్నడి, సూడ, 

సము ద, 

బురుగు 

అమ్మీ డేవి, 

చంద, 

భూమి, 

అప్పు, అబ్బ! హౌడ్డ, ఆశ్చర్య, ఆద్భుక, 

ఆశ్చర్య, అపార, 

సెఖె, 



ఆస్థి ] "తెలుంగు 

అభినిరతి. రుచి చొరవ. 

అభిని జేళము, చొరవ, (ప్రవేశము, కొంత 

జూనము, 
షా 

అఖినుతము. సుతింపంబడినది, 
(an =) 

అఫినుతి, స్తుతి, 

అఖినుతించు, సుతించు, 
వాడ 

అఫిపాతము. పడుట, 

అభి పొయము. తాత్పర్యము, తలంపు, 

అఖిపేతీము, సమ్మతేము, తల.పంబడినది, 

అఫిభవము, తిరస్కారము అవమౌనము, 

భంగము. 

అఖిభవించు. తిరస్క_రించు. 

అభఖిభూత ము, తీర స్క_రింప (బడినది, 

అఫిమంతేణము పిలుపు, అఆహ్వానమా, 

అఫిమర్లనము, యుద్దము, 
షు 

(పేమ, 

అభిమాని, అభిమానము గల వాడు, 

అభిమానించు. గొప్పపరచు, 

అభిముఖము, ఎదురుముఖమెనది తనక 

ఆనుకూల మేనది, ల 

ఆభియాతి. శ, తువు, 

అఫియోగి. (యోగి), పిర్యాది, 

అభఫిరతి, ఆెపేక్న, | 

ఆఫిరామము, ఆంద మెనద్కి ఒప్పిద 
మైనది, 

అభిరుచి. ఆశ్యాస క్తి, 

అఫిలషించు. కోరు, 

ఆ?ిలాపము, శబ్దము, 

అభిలాష, కోరిక, 

తమిళము 

పట్రు, ఆకే, 

తొలిలిల్ (ప వేశి తల్, 

అఖఫిపాయము, ఎల్జాం, నినెప్వుం 

సమ్షదం, నిసనెక), పటు సు సి 0, న్ గ-ప్పుట్దదు 

అవమదిప్టు, 

ఆవమడి తేల్, 
యాతో 

లు 

సమ్మదం, ఒప్పుదల్ , 

యుద్దం, ఫోర్, 

ఆ శె, గ్ ర్వం, అజ్ఞానం, 

ఆకెయుళ్ల వన్, 

ఆఫిమాని తల్, 
అత 

| కర్ ముగమౌగ ఇరుప్పదు, 

అనుకూలమానదు, 

పగెవన్. 

ఫిర్యాదు శెయ్బన్ , 

కోరిక్కెం, 

అళ గానదు, ఇన్మ మానదు, 

ఆదిక పీరియమాయిరు తల్, 

"వేండు, గా 

సతీం 
అతి 

కోరిక గ్రా 
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త నక్కుు 

కన్నడము [౪b 

రుచి, నుగ్గువుదు, 

తిరస్కా_ర, అవమాన, గర్భభం?గ, 

లి:స్క్మా_రమాడు, 

లె "స | స QU రి'స్కు_రి సల్పట్ట 

నిమం త్ర కౌ, - 

సమ్మద, 

కాగళ, పోరు, 

జీ 
గర్వ, అజ్జాన, ((ఎమె, 

వూ 

అభిమౌని ను, 

ఎదురుబదురు అనుపహూఅవాదుదు, 

విరోధి. 

ఫీర్యాది గార, 

అఆెపీ క, 

చెలువాదదు, 



అవి ] “తెలుంగు 

అభివందనము,. నమస్కారము, 

అఫివంద్యులు. పూజ్యులు, 

అభివాదనము, |మొక్కు_ట్క గో, తాదులు 

చెప్పి పాదములు తౌకి చేయు నమ 

స్కా రములు, 

అభివృద్ధి, పెంపు. 

అభివ్య క్షమ. స్పష్టము, (పకటము. 

అఫిశం'సనము. నింద. 

అభిళ స్తీ, దూబుట్క వేడుట, 

అఖిళ స్తుండు. నిందింప(బడనవాండు. 

అఫిశాపము, అపదూయణు, 

ఆఫిపంగము. అవమౌొనము, తిట్టు. 

ఆభిషవము, కల్లు, స్నానము, యజ్ఞము. 

అభిషి క్తండు అభిషేకింపబడిన వాండు. 

అభిషేకము, స్నానము, 

అభిప్యందము. నేత్రగోగము మిక్కిలి 

కాబుట. 

ఆఖిప్టంగము. అభిరుచి, అత్యాస కి, 

అఫిసంపాతము, యుద్ధము, పోరు. 

అఫిసరించు, 

ఆ దేశించు. 

అఫిసారి. ఒకరి నుద్దేశిం చిపోవువా(డు, 

(ప్రియులు ఒకరినొకరు 

అభిసారిక. (ప్రియుని సం శేతే స్థానమువకు 

పోవు నాయిక, 

అభీహితము. చెప్పంబడినది. 

అఖీకండు, 

వాదు, (కూరుండు. 

అభీప్పితము. అఫీప్టము, కోర బడినది. 

నిర్భ చను డు, ఇచ్చుగల 

అభఫీరువు. భయములేని ది, 

ర్ ద ల, అప్టము, (పీయము, 

TD—8 

తమిళము 

నమస్క_రి తేల్, వణక్క_ం శేలు ల్తేల్ , 

పూబెక్కరియవర్ గళ్ , 

త రెయిల్ మండియిటు గో తికం చొలి 
రా ౬ అజాత ౦0 

పాదంగ లె తొట్లు వణంగుదల్. 

చెరుక్కు_దల్.. 

తెళివ్రు విళంబరం, 

నించె. 

తిట్లు, వేందు, 

నిందిక్క_ప్పట్టవన్ 

నించె. 

అవమానం, తిట్టు. 

కల్ కలి త్తల్ , వీల్ వి. 

ఆభిషేగం శెయ్యప్పట్రవన్ ; అరళన్ , 

కళిప్పదు. 

"జీ త్రిరరోగం, కజ్లిల్ తీర్ వడిదల్ 

అదిగ ఆనె, 

యు తం, పోర్, 
వానల 

శాదలర్ గళ్ జఒజరువగి యొరువర్ ఊదే 

శి భల్ , 
[an 0) 

ఒరువరె యుదేశితు పోగిరవనస్, 
ర OO =D 

శాదలనుడయ రగనీయమాన ఇడ త్రి 

రుక్కు పోగం నాగి, 

చొలప్పటదు., 
౧౧ లి 

అచ్చమిల్లాదవన్, విరుప్పముళ్ళ్ వన్, 

కో డియవన్ . 

చేండప్పటదు. 
లు 

బయమిలాదదు, 
ar) 

పిరియం౦, 

07. 

కన్నడము [ఆశీ 

నమసా్క_ర, 

గౌరవనీయరు. 

కై ముగియువుద్కు (పవరగో(త్రవన్ను 

హోళి కివిగ భుముచ్చి సాస్తాంగమౌడు 

వుదు, 

'బెళ వణి గె 

స్పష్టవాదదు, (పకట వాగి నువుదు, 

నించెం 

దూరువుదు, బేడువుదు, 

నిందిత 

అపవాదు, 

అవమాన. నించె. 

సాండ్క, స్నాన, యజ్ఞ 

రాజను. 

స్నాన. 

కళ్ణురి అలి మా గిసోరు, 

అత్యం తాన క, 
ar, | 

యుద, పోరు, 
థి 

(పేమిక, అధవా చెలువెగాగి రవాస్య 

గమన, 

అభిసారికె, [పియనినోస్క్రరవాగి రవా 

స్య స్థానవన్ను చీరువళ్లు, 

సళ ల్పటదు. 
డు 

నిర్భయవుళ్ణవను, దీర, (కూర ఇచ్చె 

యుర్గోవ, 

షఇవువసు, 
ఈ ఎన్ 

రకం 
నియ 
(పియవాదుదు, 



అభూ ] “తెలుంగు 

అభూతీము. జరుగనిది, 

అభేదము, భేదములేనిగి, 

ఆ భేద్యము. ఛేకింప (దగనిగి, రానిది, 

ఆభోజనము. పస్తు, నిరాహారము, 

అభ్యంగ నము. (అభ్యం జనము తలంటు, 

అభ్యంతరము. చూ అంతరాళము, ఆల 

స్యము, సాకు వీఘ్నము లోపలిది. 

అనుజ , “సెల అజ, జ్ఞ, సెలవు ఆజ్ఞ 
అర్చన. వూజ 

అభరర నము. కోరుట్క యాచించుట, వం - 
అ ఫ్యా సనము, అభ్యాసము. ఆల వాటు. 

అభ్యాగ తుండు. భోజన మప్పుడు వచ్చిన 

యతి థి. 

ఆభ్యాగ మము. ఎదురుగావచ్చుట, 

అభ్యాసము. సమోిపమ్ము అలవాటు, 

సేర్వ్పుట, అకు రా భ్యా సము. 

అభ్యు క్ఞానము, ఎదురుకొని లేచి నిలు 

చుట, 

అభ్యుద యము. శుభోదయమ్ము మేలు, 

శాన్చు, సంపద్వ్భృద్ధి- 

అ భంక పము. ఆకాశమును తౌాకునది, 

వాల ఎతే నదె, 
ర 

అభకము. గనులలో దొరక గాజా 

వంటి రేకు. 

అ|భము. ఆకాశము, మబ్బు. 

అమ. అమ్మ; వూజ్యూ 5 "లు, అమావాస్య 

ఆమవ స, 

ఆమంగళ ము అశుభము. 

అమరము. పాదరసము మొఖాసా, 
ఇనుము భూమి. | | 

తడంగలిలాము, 
చద a 

తమిళము 

నడశ్కా దగు, 

వేటు మైఇల్లా మై. 
ఉఊడెప్పదర్కుముడియాదదు, వరాదదు. 

పట్టినిక్కి డ స్పదు, ఆ కౌ విరుద మిరుప్పదు, 

ఎటైనాషనం కాయ్ డల్, క లెక్కు_ళి 

యల్, 

-జేరంక కి తువరుదల్ , 

. శాక్య, ల్ 

అను సై; సమ్మదం, 

అర్ననె; వూడి. 
కోరిక», శేట్ పదు. 

అప్యాసం, ఇళ్లేక్ర గాం 

అప్పియాగ తీ శాస్పిడుం నేర త్తిల్ వరుం 

వీరుండాళి, 

ఎదిరిల్ వరుదణ్ , 

అప్పియాసం, నెరుక్కుం, 

క(టుకొ_డు త్తల్ . 

పడిక్కు. 

ఎదిరిల్ చెనుని(ను ఆశ తల్, 

నలదొరు కయ్ ౫, ముర్ పోక్మ్య_ కాలం, 
య a 

ac 

వాన త్త ఇడేప్పదుపో[ నదొరు ఈఊఈయరం, 

ఆ బకరా గనిగళిల్ కడెం కణాడి య ర క 

పో నదొరు పొరుళ్ , 

వానర, మోడం, 

అమ్మా, తాయ్, పూజెవ్కరియవళ్ , 

అమావాసె, 

అమంగళ ౦, 

పాదరసము, 

ర్ర్రి 

కన్నడము [అమ 

నజెయచెషరువదు, 

"భేద విలదసి లీ, 
౧ థి 

ఛేది'సలాగ దవ సు. 
pan 3) 

ఈపవాస్క ఊట విలదసీతి, 
mM @ 

ఎ కోవా చ్చికొండు స్నానమాడువదు, 
(x) 

ఒఫ్ గి సదు, ఆడి, నిదాన, విఘ్న. 

ఆకే, 
జ 

వూ జె. 

బేకువ్రద్కు యాచ నె, 

అభ్యాస, 

ఊటద వే శి గెబందవను. 

ఎదురాగిబరువుదు. 

సమిప తె, అభ్యాస అశ్నరక లియువుదు, 

ఎదురాగి బందునింతు ఆహ్వాని సువుదు, 

శుభోదయ, సంపద ది. ; సంపచ్వ్భృద్ధి 

ఆశకాశవన్ను స్ప ర్భెమాడువదు బహుళ 

మేలినదు. 

ఆఅ భక, కా గెబం గార, 

అశకాశా మాడ. 

అవ్వ. అమౌవా'స్యె, 

ఆమంగ భ్ 

పాదరస, ఇనాము, జమిను, 
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అమరిక. అందము, అనుకూల్యము, 

అమరు. ఒప్పు, కదురు, సిద్ధమను. 

అమరుండు,. అమ ర్హు గండు, "దేవుండు, 

వేల్పు, 'చావనివాండు, 

అమర్యాద, మర్యాద లేమి, 

అమర్హ ము, కోపము, 

అమలము, నిర్శలముు అ(భకము, 

అమాంతము, చిల్లర బేరము, అకస్మాతు, 

అమాత్యు (డు, మం (తి, 

అమౌానుషము. మనుష్యుకృతముకానిది, 

అమావాస్య. చూ, అము, 

అమిజి. వెట్టి, కూలి లేమి, 

ఆమితము, విస్తారము. 

అము దితము, ము ద(అచ్చు) వేయనిది. 

అమూల్యము. చెలలేనిది, 

అమృతేకరు(డు, చం(దు(డు. 

అమృతే ము, సుధ. నీళు, చెయ్యి, పొలు, 
| య 

మజ్జిగ, ముక్త "మోక్షము, మధురము, 

అమృతే హ నుండు 

వెద్యుండు. 

జేయి నానీ గల 

అఆ మెధ్యము. మలము, పవిత్రముశానిది. 

ఆమేయము, అపరిమితము, 

అమోఘము, వ్యర్థముళాని ది, తప్పునిది, 

అమ్ముక్క_ చెల్ల, ఈ" ౮7, ఆళ్చ ర్యార్భకము, 

అమ్మకము, విక్రయము. 

అమ్మయము. జల నుయము, 

అమ్మరో, భార, 

అమ్మగారు. |ప్రభువుభార్య, 'పెద్దమను 

ష్యులయింటి Ey 

తమిళము 

అళగు, అనుకూలం. 

ఒప్పుకొ_ళుడల్, 

డేరన్ ఇజిప్టు ఇల్లాదవన్ , 

మరియా చె ఇల్లాద, 

రోవం, 

నిర్భలముు ఆద్బిరకం. 

చిల్ల రై వియాబారం, దిడీరెను, 
య 

మనిదసన్ సియ్య హ్కడియదల్లాదదు, 

అమా చా సె, 

ఆఅమింజి, వెట్టి, కకూలియిలావముల్ "సెయ్ 
మ్ 

వదు, 

మిగ అఆదిగం. 

విలెమదిప్పిడ ముడియాదదు మిగవుం 

శింందదు, 

చందిరన్, . 

అమిరుదం, తణ్లీర్, పాల్, నెయ్యి, 

మోత్సం, ఇనియపారుల్. 

కె రాసియుళ్ల వెద్యన్. 

అ వేద్యం, మలం. 

ఆ పరిమిదం, 

ఆమోగమొానదు, 

ఆశ్చర్య వటి, 

విర్పనిక్క_ తగుదియుళ్. 

జఖవమయ౦, 

అమ్మా డి, 

అమ్మాళ్, యజమౌానను డయ మచెవి, 

“పెరియ మనిదరుడయ నునెపి,. 
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ఆనుకూల్క సాగసు, 

ఒప్ప, కుదురు, నీద్ధవాగు, 

దేవ తె, సావిల్లదవను, 

మర్యాదకడి మె, 

కోప, 

నిర్మల, అ(భక. 

[ అమ్మ 

చిల్లర వ్యవహార, అక స్మాత్తాగి, 

మంతి, 

AY 

అమావాస్యె. 

కూలిఇల్లద కూాకేరి, 

విసారవాదుదు, 
అజాన్ | 

చా జ జ 

చజెలెకటలారదవ సు, 
చ pant. 

చంద, 

అమృత, నీరు, తుప్పు, | వోలు, 

మూత, ముక్తి, మాధుర్య, 

జ ళేకెరాకి ఉళ వె ద్య. 
C0) (ope arn 

మఠ, కొ, అపవి తే, 

అపరిమిత. 

తప్పు చెె ఇరువుదు. 

కళ్చ ర్యార్థక, అమ్మ నే, 

వికయ్య మారాట, 

జలమయ, 

ఎలి, 

ర్ 

కురితే భు 
యు 

మజిగ్క 
Ca 

య 
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ర్రీ [5 అమ్మ వారు. స్త్ర దేవత, ద్రావ్మాణ స్తీ 

సోోటకము, 
య 

అమ్మయి, కూతురు. 

అమ్ము. విక యించు, బాణము. 

అమ్మాడు. విక్రయము, 

ఆ మ్మెయి. ఆప కారము, ఆశరీరము, 

అమము, పులుసు, పుల్ల నిది. 

అమౌొనము, వాడనిది మొోయనిది, 
య 

ఆమిక, పులుసు, చింతపండు, ఫులిచింత, 
య 

ఆయ, అయ్య, తండి, వూజ్యుండు. 

ఆయత్నేము, యత్నము లేమి. 

ఆయనము, మార్గము. నూర్యుని దశ్మీ 

ణో తర డిళలపోక, గృహము, 
అలానే 

ఆయము, కుభకర్శు. 

ఆయకశము. అపకీరి, 
నాళ! 

ఆఅయశస్క_ర, అపకీ రి కర మెన. 
RR +) గ 

అయస్యా_ ౦తేము, సూదంటు జొయి. 

ఆయస్కారుండు, క మ్ముర వాండు, 

ఆయస్సు,. ఇనుము, 

అ చయూ-చితము, అడుగ నిది, 

అయారె. (అయాను). భర, 

ఆయు కము, యు కృముకానిది, 

అడదదువత ము, పది వేలు, 

అనేకము, 

అయో, ( అయ్యా J. 

కూడుకొననిద్వి 

అయోగము. ఎడబాటు, 

అయోగ్యత యోగ్యత శానిది,. 

అయోగ్యు( డు, దుర్మారుండు., 

అయోానిజు దు, గర్భమునందు పుటని 
లు 

చాడు, 

తమిళము 

సెణ్ దేవదె, పార్పనరుడయ పెయర్, 

3సది' 
జ్, మగళ్, 

విటువిడల్ , బాణం, 

విర్ ప్పదు. 

అప్పడియాగ, తొడర్చ్పు, చొల్, అంద 

ఈ డల్, 

పుళిప్పానదు, 

కెడాదదు, ఉపయోగపడుశ్తాదదు, 

ఫులిప్ప్రూ ప్రుళి. 

అయ్యా, తగప్పన్, వూడెవ్క_ ఉరియ 
వన్ , 

య త్రనం చెయ్యా మె. 

అయనం నూరియన్ వడ్క_ం తెర్కు_ం 

నోక్కి పోదల్, వీడు, 
మంగళ మానశకారియం. 

1ఇ౫ళ్, 

షగ శుతరువదుపో। న. 

అయసా్క్కా ౦దం, 

కొలన్, . 
ష్స్ 

ఇరుంబు, 

కేడా్కాదదు, 

అప్పడీయా ! 

పారు తేమ్మటదు. 

పతాయిరం, 
వాటి 

అ ేగం. 

అయ్యో ! 

కూ జామల్ ఇరుప్పదు, 

వీలగు, శేరామె, 

తె గుదిఇల్లాదదు, 

కెట్టవన్ , కొొడియవన్. 

ఆయోనిజన్, గరుబ తీలిథుందు పిజి 

శౌా_దవన్, జ 
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మశూచి ఆ మ్మె, హాణు, 
te 

హాణు హుడిగి, 
£9 

వీకయిసు, నం 

విక్రయ, 

హో, ఆశరీర, 

హుళి, హుళ్ల 7 ఇరువుదు, 

జాడ చె ఇదదు, ఆలిసదె ఇదదు, 
యి యు 

హుుళి, హుళి సెవాణ్డు, హుళి చిగురు, 

ఆప | అయ్య, పూజ్యను, 

యత్న్నవిల్ల చె ఇరువుదు, 

మార్చ, మౌ, 

(పయాణ, 

సూర్యన దరీ ణో రగ 
pr.) 

కుభక రె. 

అపయళ, 

యళ స్క_రవల్ల, 

అయస్కాంత, 

కమ్మార, 

కబ్చిణ, 

కేళ చె, ఇద్దిదు, 

ఏనచ ! హొదో! 

ఆయు కం, ఉ-చితవల, 
pan య 

వాత్తుసావిర, కాడడె ఇరువుదు, అనేక, 

అయ్యో | 

వియోగ, 

యోగ్య తె, ఇల్లదదు. 

అయాగ్య, కెటవను, 
లు 

గర్భదింద జన్మినిల్ల, చేవ తె, , 



అయో ] “తెలుంగు 

అయోమయము, ఇనుముది, కఠినము, 

( ఆధుని కారము గందరగోళము ),. 

అయోముఖము. (అయో గము) రోకలి, 

అయ్య, తండి, 

మనిసి. 

పూజ్యుడు, పెద్ద 

అయ్యడి, అవ సువ, ఆది, 

అయ్య వారు, పూజ్యా డు, (బావా 

ణుండు, ఉ పా ధ్యాయు-డు. 

ఆర, సగము, అర్థ ము. 

అరంగు. (అకు తిన్నె, 

ఆర6టి. అన(టి. 

అరక, ఎద్దులనుక టి దున్నుటక సిద్దపజ 

చిన నాగలి. ఏరు. 

అకగన్ను. సగముమూయంబడిన కన్ను. 

అరగలి, 'సందేవాము. 

అర గూండు. గనోడయం దే్చర చినగూూందు. 

అరచేయి, చవొళక్కాయ, కరతలము. 

అరణము. వహారణము, అల్లునక కూతు 

నకు ఈయబడిన ధనము, 

అకణి మధించి నిప్వపుకిం చెడు కొయ్య. 
లు 

అ“ ణ్యము అడవి. 

అరణ్యాని, 'పెదయడవి, 

ఆరతీ, 'సమోపనుందు. 

ఆరతి. విరామము. 

అరత్ని. చిటికెన వేలు, చాచిన పిడి, 

మూర, 

అరదండ, రెండు చేతులవ6 దగిలిం చెడి 

సంకెల, 

అగదము, రథము, తేరు, 
అర దేశి, పర బేళి, 

తమిళము 

జ నుం వురియా మె, ఇరుంబు సంబంధ 

మానదు, 

ఉలక్కై, 

తగ ప్పన్ , పూజెక్కు ఉరియవన్, 

'పరియమనిదన్ 

అప్పొరుల్ , 

సరిపాడి, 

తిన్నె. 

ఎరుదుగ లె కట్టి ఏర్ * భు వదర్కు ఆయ 

తృంశెయ ఏర్, ఏర్ ఉళువదు, 

పొది చిజంద కణం, 

సందేవాం, సంశయం, 

శెవరిల్ ఉఊండాక్కి యపిఆ (విశ క్కేటి 
వె ప్పదర్క_). 

అరచ షి, చొ కా_యి, అర క్కెె, 

ఆరణం, మౌప్పి లై క్కు_ం "పెల్ణుక్కు_ం 

తరుం పొరుళ్ గళ్, 

క డెందు నెరుప్పు పిడిక్క_ శె య్య ౧ 

ఒరువగి మరం. 

శాడు. | 

మిగ ప్పెరియకా(డు. 

అరుగామెయిల్ , 

ఇ ప్పారుం "నేరం, 

ముళంనిగళం, 

క విలంగు, 
6. 

రదం, "లేర, 

పర దేళి, 
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జణి శె, 

అప్పు, పూజ్య, దొడ్డమనుష్యు, 

అవ సు, అదు. 
oe 

అయ్య నవరు, (బావ్మాణ, ఉపాధ్యాయ, 

అర, 
రు 

క్కు జగతి. 
వ 

చాలి. 

నోగఎ తిన వోడు సణ వీరు, 
అని ల 

అర్షముచ్చిద కు, 
థి ల 

నంకళోయ, 

గోడయందిరునగూడు. 

(నలు అంగీ, కరతల, 
ta 

అళియ" కొడువథన వారణ, 

ఆరణి, కట్టి గక డదు బేంకి తయ్యారు 

మాడువ కడనోలు, 

అడవి, 

దొడ అడవి, 
G8 

జో సమోపదలి, 
య 

విరామము, 

కిరిబెరళుబాచిహోకిద ఎరడు చెంళ, 

"ఆ తగివిసువ బేడి, 

తేరు, 

| పర కేశి, 
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అరప, మంచే. 

అఆపది. ఐదు. 

అరపమీ సములు, నరసీన మాసములు, 

అరపరానిది, అసాధ్యము. 

అరమర. (ఆరమరిక) సందేహము, 

భేదము, 

అరము, బండిక ంటియాక్కు త్వరితేము.. 

అరయిక, అరయుట వివారించుట, 

వదనట, 

ఆరరము, ( ఆరరి) తలుపు, 

అరవ, పర్వత మార్లము. 
౧ 

అరవరలు, ఎండివది, తునుకలు. 

ఆర వాయి. అర్య ము, ఉ సేవ, వెను 

దీయు 

ఆరవిందము, పద్మము, తామర, 

అరవిరి, సగమువిరిసీ న మొగ్గ, 

ఆర సము, (పీతి, వార ము, 
వ 

అర సంజ, అరాసమయము, 
యాలి 

అరసావు. మూర్చ, 

అరళము, తేలుపు. 

అరాజకము. రాజులేనిది, పరిపాలనలేని 

పనసితి, 
థి 

అ రాతి. శత్రువు, 

అరాళము. వంకర, 

అరి. కప్పము వింటినారి, చక్రము, 

శ తువు, 

అరిందము(6డు, శతు వునుక్ ట్రువాండు, 

అరికటు. అడగించు, 
ల ౬ 

తమిళము 

"నిలంగ లిల్ పాదు కాప్పదర్కుు భయ 

రాగ మర త్రీనాల్ ఆక్క_ప్పట్ల 

కటీల్ , 
లు 

ఐందు, 

నిర తమా, 
రా = 

ముడీయాదద్ను సొద్యమా గాదదు, 

చేదం, సంకోచహ్, సంచేగమ్, 

వండిచ[క తికా కంచి, | 
అ 

అరిదల్ విచారి కల్, తేశుదల్ , 

కదవు, 

ములె పాటె ॥ 

శాయింద వ, తుండుగళ్ . 

అాగ్యము, సీన్ వాంగుదల్ , 

అరవిందం, పద్మం, తామదధదె, 

న్ = 

పాదిమలరుంద మొగ్గు, 

ఆశి, సందోవం. 

అ స్తకుయం, సాయంఎ'సము యమ్. 

మారె ౫, 

కదభ. 

ఆరళన్ ఇలా మె, 
గి మూ 

పగవన్. 

కోల్ 

కప్పం, విల్ణుడయ'నారు చక్కు_కర 

పగవన్, 

పగెవసి అడిప్పవన్ , 

తే డెసువుదు, తడుప్పదు. 

Pt 2) 

వళిమరి తేల్, 
అలనే 
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హు*ళ కావల క్కె నాల్క్కు బంబుగళ్ల 

మేల తడి కెసొప్యువోకి నిల్లువుద క్కె. 

మాడిదఅఆఅట, 
లు 

ఐదు, 

నెరనీదమి 3. 

అసాధ్య, 

సంకోచ, సంశయ, భేద. 

బండియఅంరె, త్వర, 

విచార 8 హుడుకవదు, 

కదు చాగిలు, 

మ లెయపోడి, 

తుండు, శుష్కు_, 

అధైర్య, ఈ పేతె, హీంజరుగు, 

పద్మ, తావరె, 

అర ఆంలిద వెం గె. 

(పీతి, హర్ష. 

అరసం జె. 

మూర్చె. 

ద్వార, బాగిలు, 

రాజసిలన సిపి ఆరాజక నీతి, 

శతు, 

వక తె, 

శ తుగ ళన్ను హూ జడెయువవను, 

అడగిను, 
ర్ 

కాదుకొండు ఇరువుదు, 

అడిమాడు, 
Gs 
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అరిగోలు. ఏటుదాటించు సాధనము, 

అరికౌ. దోనె. 

అరితి. (పేను. 

ఆరితము. సడ వడెపడు లెడు, చు కాని, 
॥ శవ కమి 

ఆరిదళము, పారిదళ ము, పహాూరితాళము, 

అరిది, అళక్యము, ఆశ్చర్యము, 

అరిపడు, అడ్డ పడు, 

అరిమేదము. తుమ్మ చెట్లు. 
(9) 

అరివాణము. గిన్నె, హారివాణము, 

అరివోయు, బాణమును సంధించు, 

అరిష శాలి. మేలుచేయు వాడు. 
౬ 

అరిషము. కీండ్కు ఫురిటిలు మబజిగ, 
రు య (iow 

'జేశోప[దవము, కల్లు శుభము, కాకి, 

కుంకుడు చెటు, వెలది, 

థర 0౧౦౧౦౧ 

అరుంతుదము, మగ్ముమును నొప్పించునది, 

అరుగు. పోవు. 

అరుబెంచు (అరుజెంచ్చు, వచ్చు, పోవు. 

అరుచి. రుచిలేమి. 

అరుణము. కొంచెము ఎటుప్పు, సంథ్యా 

రాగము, 

అరుణోదయము. "వేవవజాము, 

అరుదు. ఆవూర్వము, ఆశ్చర్యము. 

తరులు. వాత్సల్యము, 

ఆరులుమరులు.  ముదిమివే 'జెలివిలేక 

యుండుట, 

ఆరువు, “తెలివి, థాన్యాదుల యప్వు, 

అరుసము, హర ము, 
న 

తమిళము 

నదియె కడత్తువదరు క్మా_న సాదనం 

(కరుని. 

తోనె దోని, 

ఆశే, అన్ను, 

ఓడం నడత్రుం కరువి, 

ఆరిదళం, కూతాడిగళ్ జీడంపోడువ 

దర్కు_ ఉపయోగ ప్పుడు త్తుం ఒరు 
పొరుల్ , 

ముడియాదదు, ఆచ్చరియం. 

తడైపడు, 

తుంబె చ్పెడి, 

క్0, 
౯ 

బాణత్తె విల్తుక్కు చెప్పదు, 

ననె్మ చెయ్ బవన్. 

కీడు, పిసవవీ డు మోర్ కల్, 

నాట్లుక్కు_ "కేడు, జన్మదోవ ౦, 

నల్లదు, శాక్క_ ౦0, పొన్న కాయ్ 

"ఇడి, వ్యెల్దైప్పూండు, 

మర్మ త్తే తాక్కు_వదు. 

పోవుదిల్ , 

వరుదల్ , పోవుదల్ . 

అరు ఛి, రుచియి నె. 

కొంజంళినగప్పు, సంద్యా వేళ, 

నూరో్యోదయమ్, వెగరె, 

అరు మె, పచ్చ. 

కీరుబె, 

మూస్పినాల్  అఆరివు కెట్టుపోదల్ , 

అరివు, దొనియంగళ్ కడన్,. 

సంతోషము, 
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నదివారువుద క్కె_ వారిగలుసాధన, బుట్టి 

దూణ, 

దోణి. 

ఆశే 

హుట్టుగోలుగ ణి, 

హారిదళ్, 

ఆళ్చర్యవాదదు, అళక్య, 

త జవోకు జామిోనిరు, 

బజాలీగిడ, 

హారివాణ్క బట్టలు, 

బాణఇవన్ను 'సంధిను. 

ఒ ల్లీయదుమౌడునను, 

శేడ్కు తవరవునె, మజ్జిగ, డేశోపదవ, 

హాండ, కుభ,కాక్కిఅంటోల్సి, చెళ్లుల్లి, 

మర్మఘాతి, 

నళోగు, 
బరువుదు పశోగువ దు, 

అరుచి, 

స్వల్ప, కెంప్రు, సంధ్యారాగ, 

'బెళగువరూ మె, నూరో్య్యో్ దయ, ముం చిత 

సమయ, 

ఆశ్చర్య, అపూర్వ, 

వాత్సేల్యమరుళు, 

ముది భాంతి, అ రమచ్చు, 

త్రిళువళి ₹సాల. 

వారున్న, సంతోవమ, 
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ఆరుసు. రాజు, 

ఆరుస్సు. పుండు, 

అరుహు(డు. అర్హుండు, తగిన వాండు, 

అరె, (ఆశే బి, (పళంస, 

ఆరోచికము. రుచింపక పోవుట. 

అర్క_జుడు, శని, 

అర్క_పర్లము, జి న్రైడు. 

అర్క బంధువు, బుద్దు డు, 

అర్కు.. (డు. సూర్యుడు. 

అర్హళ ము. గడియ మౌొను, (పతిబంధము, 

అర్థమా. "వెల, పూజించుట, 

అర థ్ట్మా' పూజకు తిగినది,ః 
యం 

అప్ప, వూజ్య (పతిమ. 

అర్చకండు. పూజించువా(డు, వూజూారి. 

అర్చి. మంట, వెలు(గు, 

ఆఅరువకు[([డు. బోయవాండు, తెల దనము 
య య 

గలవాడు, 

అర్జునము, బంగారు తెలుపు, నెమిలి, 

ఏటువది. 
€ు 

అరుని. ఆవు బాణాసురుని కూతురు, 
జ 

ఆరము. నీరు, 
లా 

ఆర్రవము, ( అరోరాశి) సముదము, 
ణా ౯ 

అ రనము, రోయుట్క రోత, 
అవే 

అరి , దుఃఖము, పీడ. 
వూ 

అరజా (డు. తెలివిగల చాడు, 
ఖల 

అరన. యాచన, వేడుకొనుట, 
య 

అర పుండు. కు బేరుండు, 
న్ 

అగ ప్రయోగము, వడిచేతి (బతుకు, 
® యి 

అరము. శ వారము, కారణము, థనము, 
యు ఏ అ 

(ప్రయోజనము న్యాయము, వస్తువు, 

తమిళము 

అరళశన్ , 

పుణ్ , 

తే గుదియుళ్ల వన్ , 

ఫుగళ్ ౦దు “పీశువదు, 

రుచియిల్లా మై. 

ళనిబగ బాన్, 

ఎరుక్క_న్ , 

బుదన్ , నూరియనుడయ బందు, 

నూరియన్ , 

ఏినాడి మగమ్ విడానుల్ తోడరుష్ 

ఒరుదోషమ్, 

విలె, పూ జై శయ్వదు. 

పూచెక్క_ు తగుదియా నదు, 

అర్చనై, వూతై, శై... 
అర్బన్, పూశారి, 

ఒళి పతల్,' 
_ 

వేష్టేక్కారన్, వెళుప్పాగ ఇషరుప్పవన్ , 

పొన్, వెళుప్పూ, మయిల్ , 

పశు వాణానుంన్ మగళ్ , 

తణీర్, 
ణ 

కడల్ , 

అసింగప్పడువదు, అనీంగం. 

అళుగూ, క్స్" తున్నమ్, 

అరింజన్ . 

యా ళిప్పదు, వేండిక్కాళుదల్ , 

కర బేంన్ ,. 

వడిపణ తినాల్ జీవి తల్, 
G వూ అవ 

పణం, కారణం, ఇలక్క_ణం, (పయో 

జనం న్యాయం, పారుల్, 
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థి 

అరసు 

చూదం, 
ల 

ఆరున నూ . 

భభ, 

రుచిఇల్ల చె, హోగువుదు, 

శోని,. 

ఎ ర్కెగిడ, 

బుద్ధ, అర్క ఛాంధవ, 

సూర్య, 

అడ్డి ఆలి (పతిబంధక, 

బెల వూచె. 

పూ టె 7 సరియాదవ సు, 
(ne) 

పూజ్చె విగవా. 

వూజమాడువను, పూజారి. 

'బెళవ, ఆరి, 

చే చెఆడువను, విళుపాదవను, 

బంగార్క విళిబణ, 
ణ 

వఏటుమది. 
ది 

నవి, మయూర, 

ఆకళ, చాణానురన మగళు, 

నీరు, 

సం ద్ర, 

అసహ్య వాగువుదు, బేనరె. 

దుఃఖ, పీడె. 

ఉఊళిదవను, 

దేడిశా, చేడల్పటదు. 
లు 

క చేరను, 

బడియంద బాళు, 
2 

శ న్హార్థ కారణ్కా హణ న్యాయ, వస్తు, 



అర్థ] తెలుగు 

అరవాదము. సుతి, 
థి Mo) 

అర్థశాస్త్రము, నీతిశాస్త్రము, 

ఆర్థహీను(డు, థధనములేని వా(డు, 

అర్థి, యా-చవండు, వేడువాండు, థన 

వంతుండు, కోరిక. 

అరితము. ((పౌొరి తము) కోరంబడినది, 
థి థి 

ఆరన,. అరన, 
టి థి 

అరి తము. అరితము, 
ది థ 

అర్థచం(దము, ఒకవిధమగు బాణము, 

అర చేతితో మెడపట్టి (తోయుట, 

( అర్ధ చండ ( ) 
అర్థము, తునుక, సగము, అక, 

అరరథుండు. ఒక విలుశానితో బోర 

"లేని వాండు, 

అర్ధ హారము. అబజుంవదినాలుగు 

గల హారము. 

చీటీలు 

ఆశేందువు. అక చం దు(డు, 
థి థి . 

అర్పణము. అర్బించుట, 

అర్పిత ము. అర్చింప(బడీనది. 

అర్బుదము, వేయికోటు, 
య 

ఆర్భవండు, బాలుడు, మాగస్ల(డు, 

అ. కోవుటినె, 

అర్యము (డు. సూర్య డు. 

అర్యాణి, కోమటి, 

అర్వము, గుజ్తము, అధమము, 

ఆర్యా చీ వము, (కీందనుండునది. 

అగ్భము, మూలరో౫ ము, 

ఆగ ౪, వూజ, 
బా 

అర్హత, యోగ్యత, 

అర ము, తగినది. 
తం 

10.9 

తమిళము 

పోటి తుడిప్పదు, 

నీతి పుగట్టుం శా నీరం, 

పణమిల్లాదవన్ , 

యాచగన్, శకేడ్ పవన్, పణశా్కా_రన్. 

వోరిక్కె, 

వేందప ॥ ండప్పట్టదు 

వేండి వాంగియప్పొరుల్ , 

జరువగ బాణం, ఆరకెయాల్ పిడితు 
రె యా (a) 

కళు తిల్ ఇవెతు తళుదల్, 
అటే త ద ద ౧ 

తుండు, పాడి, అరె, 

ఒరు పోర్ వీరనుడన్ పోరడ ముడియా 

దవన్, 

అరుబ త్తినాన్లు వడం ఉళ ఆకం.(మాక 

వీరి చండిరస్, 

సమర్పి తేల్. 

సను ప ణు స ర్పిక్క_ప్పట్రదు 

ఆయిరం కోటిగలళ్ 

టన్యున్ ౩ నీరువన్, మూడన్, 

అశ, అవా, అన్ను. 

కోముటి సెటి "పెళ్ మణి, 
ట ల 

నూరియన్ , కదిరవన్-. 

కోముటిఎన్ను౦ వాణీబకొ, 
లు 

కుదిగె, పయనటదు, 

యోగ్య బై, 

తసందదు, 
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స్త, 
నీతి వాణ కా చ, 

(క యా 

వొణవిల దవను, 
ధం 

తిరుక్క, యాచక్క ధనవంత, వేడి, 

కోరల్ పటడు. 
ర 

ఆరా, 
ఠి 

'బేడిదవ సువు, 

ఒజందుతనవా కకం 

దొబ్బువ్రదు, 

గంటలుహీడిదు 

ఆర్ధ తుండు. 

ఒందు ధనుర్గరన సంగడికాడ యుద 
కై లారదవను, ఇ 

అరువత్తు నాల్కు పేపెవుళ హార, 

అకచం ద, ధి” 
అర్పణ, 

అర్సి నిగోవు గు. 

సావిర కోటి 

మూర్భ చాలక”, 

ఆశ, ఆఫీ కై, 

శెటిద హహాండరి, 
లు 

నూర్య, 

జెట, 
ర 

కది రె అధను, 

1హా లెగాలద సంబంధదు, 
ద 

వహాల వ్యాధి, 

పూ జె, 

యోగ్య తె, 

ఈ చిత వాదదు, 
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అజ, గడి, "పె ప్రైలోనగువాని లోపలి 

యట, 

అటిక, మూ6పు, 

అకడ. మూపుకందు, 

అజకొఅత్ , అతృ్ఫ ప్రీ, దుఃఖము, 

ఆఅఅచు. కూయు, విలపించుం 

అజణమజ, సందేహము, 

అజము. గదమాయించు 

అజవ. సాధువుకాని ఆవు, 

ఆఅవతే, (ద్రావిడ స్త్రీ. 

అజవము, (దావిడ భాష. 

ఆఅకజిలు, -చిన్నతునకలు, 

అజవలు, _దావిడులు, 

అఅటిముటే, సంభమమా అత్యంత, 

అటీమెనకుండలు, సెండ్రికండలు, 

అజిునీయ. ఆజెస్కె అటీసె, అతిరసము, 

అటు, నకించు, తీయించు, 

ఆల్లు, కంఠము సమీపము, 

అజంచెవులు, షయరోగము, 

ఆటు (గు, జీర్మించు, క్షయించు, 

అటు ప్రుకొను, జీర్ణము చేసికొను దక్కిిం 

చుకొను, 

అయిము, ఆక్రమించు, 

అటువండు, ఆఅటువదిమంగి, 

అబువది, ఆఅటుపదులు, 

అణువు. అబుగు, 

ఆజ. గది (పయాసమున పాలుపిదుక 

నిచ్చు ఆవ, ఆబ్య 

అజము, ముండమోపు, 
అ m౧ 

అరె, పెటిపోనవెగ శిలుళ్ల అర, 
య చి మ... య ర 

ఎముడిన్ మూపురం, 

మూ పుర త్రీన్ మోడిలిథుందు, 

తున్చం, తిరు పియిలా మె, 
wal గి డా 

కతు, అళువదు, 
[a 

సంచేగం. 

ఈ లికె పేశుదల్,, 

' సాొదుఆలాద పశు, 
రగ 

దిరావిడ “పెణ్ మణీ. 

అరవం, (దావిడ బా ప్రై, మొల్, 

చిరియతుండంగ ళ్. 

(దావిడర్ గళ్, 

సంతోష ఆరవార౦, క ళియాడల్ , 

కల్యాణపానెగల్ , 

అరిందువరువదు అదిరస౦, ఒరువ 

అప్పం, 

పశువిన్ కళుత్తు అడిపగుద్కి సమీపం, 

క్షయనోయి, 

జీర్లి త్రకొ॥ొ_ళుదల్, నాళున్క_ గాళ్ 

కరెదల్క్ శీణమడెదల్. 

జీర్ణిత్తుక్కాళుదల్ , 

ఆక్క్రని త్తల్,, 

ఆఅటువదువేర్, 

ఆటుబదు, 

పోవదు, 

అ ర, మిగవుం కష తిన్ పేరిల్ పాల్ 
ఇటు ఉలి 

కొడుక్కుుం పశువు, 
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భుజ 

భుజవ మే తె, 

ఆక్క ప్రి, దుఃఖ, 

కూగు అవచ్చు సందేవా. 

సం చేవా, 

గదుము దవాయిసు, 

సాదువలదఆకళ్, 
య 

స్ నా ద్రావిడ, 

తమిళు భా పె, 

సణమకుండుగ ఘు, 
ఖ్ 

(దావిడరు. 

అక్యంకే సంబర, 

అలి వేటి గడిగిగ భు, 

అక్కిహిట్రిద భఛత్య్యు, అతిరస, 

తృయవాగు, 

సమీప, గంట లం 

తయవ్యాధి. 

జీర్ణ వాగువుదు, తమయిను, 

జీర మౌాడినీకొళు, దక్కి సుకొళ్తు, 
(a 00 య 

ఆక మిసు, 

ఆరువత్రుమంది, 

ఆరువ త్తు. 

పళోగువుదు, 

కొట్టడి, కవ్వదింద హోలుకొడువ ఆకళ, 

కంెపెియక మ్మ 
వ్ 
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జు 

అజాక, మిక్కిలి నిర్బంధభము, మటుగు, 
లు 

కళాక'లి, లి, అల్లా కలి. మిక్కిలి ఆక 

ఆఅజాడు, చుటిచుటి తిరుగు, విహారించు, 
రు రు లు 

ఆటియము. అజీరి, 
(హై) అనాలే 

ఆటు, కంఠము, సమీపము, వోని, పశు 
వే! 

వుల మెడ వంపు. 

అల, తరంగము, (ప్రనిద్ధిని "బెలుపునది, 

అలంకరించు, నీంగారించు. 

అలంకరిషువు. అలంకారమందు ఇష్టము 
౯3 

గలవాడు, 

అలంక ర్త, అలంకరించువా6డు, 

అలంకర్ణీణుండు, పనియందు నేర్పరి 

యొన వాడు. 

అలంశారము, ఆలంకరించుట్క ఆభరణ 

ములు. ఉపమౌద్యలం శారములు, 

అలంకృతను. శృం గారింపంబడినది. 

అలంగము. కోటనోడక ఆధారముగా 

చేసిన కొజడు, కోట కావలి వ(పము. 

అలంఘనీ యము, (అలంఘ్యము) దాట 

శక్యముకానిది. 

అలకే. బాధ్య శోకము (శమ, 

అల్గంతి. అల్పము, లేలిక, 

అల6దురు, దుఃఖించు దు?ఖము, 

అలందు. నూయు. 

అలంక. సూత్మము, వ జేరుని పట్టణము, 

అలకలు, ( అలకములు) ముంగురులు, 

అల క్షమా, లత్తుక, లక్క, 

అలక్ష్యుము, లక్ష్యము కానిది, 

అలక్యుము లేయు. అనాదరణ చేయు, 

అలగము, కోట అడుగున దిమ్ము, 

తమిళము 

ఆది నిర్భందం, మరవ. 

తెరుంబ తిరుంబ సుుటువదు, వివోరం 

"శయ్ వల్ , 

అజీరణ౦6, 

కళు త్తు సమిపం, కేడు, మాడుగళిన్ 

అడిచాగం౦, 

అలె, పీరని తియె తెరయప్పడు తువదు 
2 wD ఈం అన 

ఆలంగరి తల్, సింగారి తల్, 
—0 అవల 

అలంగార టిల్ పిరియముళీ వన్, 
అనాటి త్న్. 

ఆలంగారం కెయ్ెబవన్ , 

ఆలఅం-గార తిల్ "గటి కారన్ , 
లాం లు 

అల౦-గారం, ఆబరణంగళినాల్ శిం-గార, 

ఇలక్క్హియ త్రిల్ అలంశార౦, 

ఆలంగారం శెయ్యస్పట్లదు, 

రోకు మదిల్ శువరుక్కు ఆదరవమూగ 

యై 

ల కు ౮ా 

దాండముడియాదదు. 

జబాదె, తున్సం, శ్రమం, 

ఆల్పం, బలవీనం. 

దుక్కు ప్పుడు దుక్కం, 

పూశువదు, 

సూక్షుముం, క పేరనిన్ పట్టణం; 

త లెముడి "నె ట్రియిల్ పడుం జశీశంగల్ , 

జరువగె పూచ్చు, 

లవ్షీయమిల్లా మె 

అనాదర తై శాయ్ వదు, 

కో అడివార శత్తిన్ దిమ్మె, 

mw 
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కన్నడము [అల 

. కఠోరనిర్బంభ, మన. 

ఆలిహానివ్లు, 

సుత్తలు తిరుగు, విహారమాడు, అర్రాడు, 

అజీర, 
ల్ 

కంఠ, సమిప, వోని, పకుగళ గంగె 

నోదలు, 

అ లె మళ నీ వాచక, 
—O 

విం -గారమాదు. 

అలంకార (దీయను, 

ఆఅంకరిసువను, 

కార్యకుశల తెయుళ్ల్ వను, 
య 

ఆభూపషణ, సాహిక్యద ఆలంళశారగళు, 

శృం 7 రి సల్ప్టిదు. 

కో శకెయగో డె అభువేరిశావలి, వవ, 

హారువసాధ్యవల్ల , 

బాభి (శమ శోక, 

ఆల్స, ఫ్ కడ మె, 

శ్లోక్క దు ఖ. 

వూస్సు హచ్చు. 

సూత, కు బేవన పటణ, 
వ 

ముంగురుళు , 

అలంకార క్క లక్క, 

అతృ్యవిల్ల సుదు, 

అనాద*ణమొాడువదు, 

| వో చయ శే గిన దిమ్మె, + 



అల ] “తెలుంగు 

అలఘు, భార మెనది, ఎక్కు. వయైన, 

అలఘుఫవు, లభఘువుకానిడి గొప్పది, 

అలజడి, ఆపద, చింత, 

అల పు (శమము, బడలిక, బాధించు, 

అఅబలము. కలకలము, సందడి, 

అలభ్యము, పొందశళక్యముశళానిది, 

ఆలమట. చింతే, 

ఆలమరు. చింత పడు. 

అలము, అక మించు, వ్యాపించు, కాగి 

లించ్వు శీఘుము, ఆ శమ ణము, 

శోకము, కలు పుగడై. 

అఅము. తేలుకొండి, 

అలఅముకొను. కవీయు, వ్యాపించు. 

అలయి౦-చు, (శ్రమ పెట్టు, 

అలయిక, అఅసట, 

ఆలయు, 'శ్రమపడు, విసుగు, ఆలస్యము 

చేయు, 

అల రారు, (పళాశించు, 

ఆలరింతే, సంతోష పెట్టుట, 

అలరు. వికనించు సంతోషించు, 

ప్రహ్పము సంతోవము, 

స్యము, 

అలరు పాయము, బాల్యము. 

అలరుంబోండి, ప్రప్పమువంటి త్రీ 

అలరువి లు(డు. మన్మథు(డు. 

అలర్క_ము. ముండ్ల ఉ చ్చింక , వెటి పక్క. 

అలవ. ఆవరణము-గాంజేసీన కలప, 

అలవాటు, అఫ్ స్యసము, 

అలవి. కొల౦6ది, శక్యము. 

ఆలవు. పరిశ్రమము, శమము బలము, 

అలవోక. స్వేచ్చ లీల, నిబ్బరము, 

నిర్ణ మ్యేము, | 

తమిళము 

చవారమొనదు, అదిగమాన. 

ఉయర్ ౦ద. 

ఆబతు, చిందనె, 
Dt 9) ర 

(శమం, ఇళ ప్పారు, ఉపాదడె, 

సందడి, గలగల వెన సు తం, 
ml 

అతయ ముడియాద దు, 

మ౨ిందనె, 

-చింద నెష్పడుదల్ , 

ఆక్క రమి తల్ వియావి తల్, ఆలిం 
Pe 0) nr) 

గనం శెయ్దల్ , దురీదం, ఒరువగె 

వకో్కల్ , 

తేళ్ కొండి. 

లాటే 

కషం కొడు తల్, 
ఆర్ష కా 

ఆలె చ్చల్. 

అలెపడు, ఆలుతుకొ_ళు, తఛతోమదం 
ర దె cn 

"శయ్దల్ , 

ఒళితరుదల్ , (ప్రకాళి తల్, 
అట 

సంతోషముండాక్క్ట దల్ , నగుదల్ , 

సంతోషమ జెదల్, 

కళ ౦చెపిరాయం, 

నుఠలరెవోన సుర్ 4 

మన్మదన్ . 

వెళ్ళి ఎరుక్క్లన్ వెణీనాయ్. 

ముట్ గళినాళ్ ఆక్క_ప్పట్ల వేలి, 

పళ క్కు. 

నముడిందవ రెయిల్ , కొంజం, 

పర్మిశ్రమం, బలం, 

సుదందిరం, జేడికె హా కటుపడుతు, 
శ ర on) ao] 

| లశీ ౫౫మిలా మె, (శ్రనుమిలా మె, 
౧ ఈ న ౧ ఈా 
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భారవాదుద్కు ఆధిక వాదుదు, 

వాగురల, దొడదు, 
0౧ G 

ఆపచె, చింతె. 

దణీమ్క్య ఆయాస, 

కఠలకఠఅ, గద్దల ౫ లిబిలి 

హుందలు సాధ్యవిల్ల. 
య 

చిం తె, 

చీంతిసు, 

ఆ(కమిసు, వ్యాపి సు, ఆబ్బికో, ఆక 

మక్కా సాపు, క శె, 

తేలకాండి. 

వ్యాపి సు, 

దణిసు, 

(శమ, 

(శోమపడు, 'బేసరవాదు త డెయు, 

(పకాళిసు, 

సంతోషిసు, హాస్య, 

అరకు సంతోషహూ౦దు ఫుష్పు, 

సంత స 

బాల్య, 

కోేమ లె, 

న్నథ, 

ములిన ఉ సీ సాప్పు, 
య par.) 

చేళి కంప, 

అభ్యాస, 

స్వల్చ, సాధ్య వాదుదు, 

పరిశో మె, బల, 

స్వేచ్చ, లీల్నె, తాళ్ళే, స్ధిర తె, 
(ప్రయా సె, 
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అలసత. ఆయా సము, సోమరికనము, 

మాంద్యము. 

అలసట. ఆయాసము, 

అల సము, నుంద మైనది, 

అలసు, అలుసు తిరస్కారము, 

అలాతీము, కొజుపి, బొగ్గు, 

అళికము. లలాటము, నొసలు, 

అలికిడి. చప్పుడు, 

అలిపిరి, బక్క వాడు, 

అలి వేణి, తుమ్మెదవంటి వెండుకలుల 

ర్త 

అలుగు, (అల్లు ) ఖిడ్డము, చెటు వు, 

తూము, ములికి, 

అలుక (అలకవృ కోపము, శృంగారపు 

టలుక, 

అలుక, భయపడు, భయము, ఇల్లులో 

నగువాని అలుక. 

అలుక6డు (అలికిడి ధ్వని, 

అలుగు. కోపిం-దు, (దోహముతే లంచు, 

అలుగులము బాధ, నలుగుడు. 

ఆలు'ను. మందుడు. 

ఆకౌకికము, లోక సంబంభముళానిది, 

అళిెక్యము. తెలివితహ్కు_వ, లోక జ్ఞా 

నములేమి్మిి అనుభవము లేమి, 

అల్బము, సూత్ష్మము, 

అల్పిష్టము. (ఆ తీ యము) మిక్కిలి 

యల్బము, 

ఆల్బు(డు. నీచు6ండు, 

అల్ల, ఆ, (ప్రనీద్ధి: మందము, 

ఆల్ల౦తన, అంత టిలో, 

తమిళము 

ఆయాసం, ఆామద౦, సోంచేరతనం, 

మాంద్యం, 

ఆయాసం, 

నుందమొగి ముదు, 

పాది ఎరింద విజగు అడుప్రు విజిగు, 

నెత్తి, 

నతం, 
అలానే 

ఒలియాయిరుప్పవన్ , 
య 

తుంబిపో(న (ముడి) శేళంగళ్డ డయ 
సప్పెల్, 

క తి కళం, కుళాయి, అశువ్క_. 
pu + ) 

కోపం, అణ్ "పెణ్ ఒరువర్ మేల్ ఒరు 

వర్ కోటి తల్ , 

మెళుగుదల్.. న 

శతం, 
అటే 

క్రోవి తల్క్ తీ మెనినె తల్, 
వాలే దయా యె ఆలి 

ఉపాదె, క షప్పృుడుదల్ , 
టా 6 

మందబుద్దియానవిన్ , జడన్. 

అలౌగిక ౦, ఉఅగ తల్ సంబంద పడా 

దదు, సామాన్యమాహాదదు, 

ఇంగితం తెకియాయమె, రకూలగ జన 0 

mM రాం యగ 6 

ఆల్బం, సూ+శ్ముం. 

మిగవుం అల్బం, రొంబ కురెందదు, 

అల్బన్ , న్నన్, 

అంద అ ప్పేర్పట, పుగళ్ , ముందమొన, 

అదయ్మ_ళ్లాగ, 
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ఆలస్క ఆలస్య, సోమారికన, 

ఆమాస, 

మాంద్య వాద, 

తిరస్కార, 

కొళ్ళ, షదలం, 
ది 

లలాట, నొ సఘు, 

శ 
ది 

కలం 

అలి వేణి, ఇంఛభర జేణి. 

క్రి, 59, తూము మొ, 

కోప, శృం-గారకోప, 

భయవిళశు మనె తొ శెయువుదు, 

ధ్వని; న్బ, 
యి 

కోపిసు, (దోవాచింతిను, 

బాెధి, 

దద, 
త) 

లోక దసంబంథ విభాదద, ఈ పపంచ 

క్కి. సంబంధి సద, సామాన్య వల్ల ద, 
దె ం 

బుద్ధిహీన తె, ఇంగిత జ్ఞానవిల్లద, అనుభవ 

విలఅద, 
య 

అతి స్వల్ప, 

వినను. 

ఆ, (పన్ద్దిః వుంద, 

అము అదరొళ గె 
త 
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అవగీతము, దూటు, నిందింపయబుడినది, 

చఇెప్పయబుడినది. 

అవగుణము, దుర్దుణము, చెడుస్య భె 

వము, 

ఆవ గహణము, 

దరము, 

అ డ్ పొటు, అనా 

ఆవ౫ వాము, వజిపు, ఏనుంగునొసలు, 

అవ(గ వాము, చాపము, 

అవసుళ ము, వ్యాపనము, జా చ్చు, 

సామర్థ్యము, అసాధ్యము 

అవఘళు(డు, వ్యాపన[డ్కు పెక్కు 

(పదేశములక తిరుగువాడు, 

అవ చూడము, సిగ, 

అవ చూర్చ్హ నము, ఫొాడి చేయుట , 

అవ చూళ్షితేము, పాడి చేయంబడీి నది, 

అవచ్చిన్నము, వేదింప (బడినది, ' 

. ఆవచ్చేదము, భ్రాగమ్యు వేలుపాటు, 

ఆవచాటము, అక స్మా త్తు, 

ఆవజ్ఞ తిరస్కారము, 

ఆవజ త, 'తెలివిలేమి. 
గూ 

అవజ్ఞాండు. "తెలివిలేనివా:ండు, 

అవటము, బొక్క, పల్లము, నూయి, 

అవటీట, చప్పటముక్క_ 

ఆవతేం'సము. క రూ పణము శిరో 

ఇరా షణము, 

ఆవతేమ'సము, తో నచీయకటి, 

అవతము, భావి తొట్టి, 

అవతరణము, దిగుట, దాటుట, 

ఆవతరించు, దిగు, పుట్టు, 

తమిళము 

తూ టువదు, నిందిక_ప్పట్టదు, చల్ల 

ప్పటదు, 
లు 

అవగుణం, దుర్తుణం, కెట్ట స్వభావం, 

అవమదిష్తూ, 

వజపు, యానెయిన్ పీడరి, 

శాపం, 

వియాపి| తల్ , అదిగం౦, సావు వి యం, 

అసా తీయం. 
అలో 

వియాప్కి అశీక ఇడంగళిల్ శుటు 

గిరవస్ , 

ముడి, 

తూశాక్క_దల్.. 

తూ ళు ళొక్క_ప్పట్టదు, 

ఊఉ డెక)_ప ॥ ల గ్రాప్పుట్టదు 

పగుద్కి పాగుపాడు, 

దిడీ రన, 

తిరస్కారం, 

మూ శే ఇలా మె, 

మూ కెటవన్. 
డా ల 

బొందు, పల్లం కంటు తు రె, 

చప్పెమాక్కు.. 

కర్ణబూవణం, శిరోబూపణం, తె 

యిలలో కాదిలో పుష్పు్తే ఆలంక 

రి త్తుకొళ్ళు జిల్, పూ వెళూడువదు, 

ఇరుళ్ వరెవదు, 

కిణరు తొటి, 
రు 

ఇరంగుదల్ , తాండుదల్ , 

అవ తారంకెయిదల్, ఇరంగు, పిణిప్లు, 

(2 
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దూజు, నిందిసల్పగడువ్ర దు, 

దురు ౩2టనుం 
ది ణో” భవ, 

ఫాల 

వ్యాపకను, సంచరిసువను, 

గోండిముడి, 

పుడిమాడువుదు, చూర్లమౌాడువుదు, 
పొడి అగిరువుదు, 

ఒ జెదిరువుదు. 

భాగ్య బేరెయాగువుదు, 

కలి, వాళ్ళ బొక్క 

చప క్కు చ పప్పెమూగినవను, ముక్కిడీ, 

శిరోభూషణ, 

కడిమెయాద, క త్తలు, 

భావి తోటి, 
౬ 

ఇళియువుదు వోరువుదు, 

ఇళియు, హుటు, 
ళం 
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అవళీరిల్లు, పుట్టు, 

అవతల, నెనుక్క అఆవ్లలి(ప్రదేశము, 

అనవతాధము, జన్మము నీళ్ళ నేవు; దిగుట, 

అవతారిక, పీఠిక, ఉపోర్లాతము, 

అవదాతము, తెల్లన తెల్లనిది పచ్చన 

పచ్చనిది, స్వచ్చము, (వము, 

అందము, . 

అవదానము, కడచినపని, నజువట, 

.ఆనవదాయము, తహ్క_వ దాయము, 

అవదారణము, వీల్చుట, గుద్దలి, 

అవదీర్శ ము. వీల్చంబడిన ది, 

ఆవదోవాము, పాలుపీతువట, 

ఆనద్యము, అధమమ్ము నిందింప(దగినది 

[౯ లోపము, Lr \ న హ్ 

ఆవద్యోత నము, చెలుతురు. 

అవథరించు, విను, ధరించు. 

ఆవధానము, - హెచ్చరిశ్య, 'మసో 

యాగము, ఆలస్యము, 

ఆవధాని, అవ ధానముగల వా౭డు, 

"హాచ్చరిక గల వాండు, అవధానము 

చేయు వాడు, 

అవధాయవండు, ళతావధానాదిక ఆన 

ధఛానము చేయువాడు, కవి. 

అనధారణము. నిశ్చయము, 

అవధారు. వినుము. 

అవధి, మేర, ఎడము, వేళ, 

ఆకధీరణము. తిరస్కారము... 

ఆవధూత,. దిగంబర నన్నా న్టీస్* 

అనధూతేము, (త్రో నీ జేయ(బడినది. 

అవధ్య ము. చంప[దగనిది, 

TD—-10 

తమిళము 

పషిరగు, పీన్నా లిరుక్కం ఇడం. 

అవళారం, జన్మం, పీజప్పూ ఇరంగపదల్. 

అఆవదారికా, ముగవురె, 

వెళుస్పూ ప్చె, పచ్చైయాగ ఇరు 

ప్పదు, తెళివు, ఉజయర్-దదు అళగు, 

నడందుపోనదు, వెట్టువదు, 

క జెంద వరుంబడి, 

కిళిస్పదు వెట్టటువాళ్ , 

కిలిక్క_ప్పట్లదు, 

పాలొకరప్పదు, 

కళిక్కప్పట్టదు, నిందిక్కప్పట్రదు, 
లోపం. 

వెళచ్చం,. 

శ్, దరిత్తుకొ,_ళు, ఉడంచబిల్ 

ఆతిత్తుక్కాళు. 

ఎచ్చరి కై, మనోదయోగ ౦, శొనముదం, 

నచ్చరి"క్క. శియ్బవన్ , దూ రాద షన్, 

కొనితే ఆవదానం చయ్ బవన్". 
శ 

కొని జెయిల్ EY భుక్క_ గవనత్తుడన్ 

బిల్ పాడుబవస్, 

నిచ్చయం. 

| శేల్, 

ఇడం, చేళి, 

తిరస్కారం. 

"మేల్ ఆడెపో డాద తులివి, నిర్వాణం, 

డస . తళ్ళిప్పో పట్టదు 
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టి 

ఆమేలెై హీంభాగ, 

అవ తార, 'జన్మ, స్నానధట్ట, 
పీథిక్క మున్ను డి, 

శి 

ఆద సుద్ద, కడిదువనోన. 

కడిమెవరుమాన, 

సీళివుదు, పద్దలి, 

సీళల్పట, 

కర యువుదు,. వోలు హీండువదు. 
అధనువాదుదు, నిందార్భ, లోపవుళ్ళ, 

బెళను. . 

"పీకు ధరి. 

హెచ్చరిక మనోయోగ తామర తడ, 

అవ ధానవుళ్ళవకు, ఆవధానక నిర 
మొడువను, _ 

ఆవ ధానమాడునన్కు శతావధానాదడి 

క వితఠ(మాడువక'వి, 

నిశ్చయ, 

క్లీగు, 

మేర, ఎద చేళి, 

తిరస్కార. 

దిగంబర సన్యాని, , 

బిసాకీదవ స్తు, 

కొల వారజాోదవ ను, 
¢n per 



అవ ] తెలుగు 

అవధ్యు (డు, చంప6ందగని నాయడు, 

అవధ్వం సము. పొడివేయంబడీనది, 

అవధ్వ స్తము, పాడిచేయంబడినడ్సి విడు 

వ6బడినది 

అవనతము, వంగినది, 

అవనము. కాపాడుట, 

అవనాట, ( అవనాటుండు) చూ, అవ 

టీలు, చప్పటముక్కు గ అవాండు, 

ఆవనాయము, న్యాయము లేనిది, పడ, డి 

యుట. ' 

అవని, భూమి. 

ఆవపథ్యము. ఆపథ్యము, 

అవపాకము, సరిగా వండంబడనిది, 

_ఉడుకనిది. 
అవపాతీము, ఏనుగును పట్టు పల్లము, 

అవబోధము. మేలుకొనియుండుట్క 

బోధించుట, 

అవళ్ళథము (ఆవభ్ళత స్నానము) 

యజ్ఞ్ఞాంతే స్నానము, 

అవముతము, అవమౌానింపండీనది, 

ఆనమనులి, ఆవమొనము, 

ఆవనుర్ల నము, వాయించుట, 

ఆవమర్షము, రాయిడి, గఅభా, 

ఆవమ ర్యాద, ఆమర్య్యాద, 

అవమౌనన (అన మానము తిరస్కా 

రము, భంగము, 

ఆవమౌనితు డు, తిరస్కృతుండు, ఆన 

మానింప(బడినవా(డు, : 

అవయవము. అంగము శరీరములోని 

భాగము, | 

అవయపి, అవయవములు గ అగి, 

తమిళము 

కొలెశెయ్య త గాదవన్,. 

తూళాక్క_ప్పట్లదు, 

తూల శెయ్యపటదుు, విడప్పటదు. 
ఉం (9) 

వృళేందదు, 

చప్పైెయాక్క ఉళ్ళవన్ , 

నియాయమిల్తాదదు, శళ్ళప్పటదు. 
ఏం రం 

సూలం, 

అప తిచుం, 
అవ 

పక్కు_నమాగ శమేక్కాదదు వేగా 

దదు, 

యా నెయె పిడిక్కం పళ్ళం, 

విళుత్తుకొండిగుప్ప ద, పోద-నెశేయ్ వదు, 

యాగ మౌానవుడక్ శెయ్యుం స్నానం. 

జట (oe) 

అవమానం, 

అడిప్పదు, 

ఆమర్క_ళ్ళళ 0. 

మర్యాదై ఇలా మే, 
క రు 

ఆవమదిప్పూ, 

అవమదిక్క_ప్పటవన్ , 
ర 

అవయవం, ఆంగం, శరీర తిల్ ఒకు 
అట 

పగుది, 

| 
ఆంగంగళ్ & ళ్ళు, 
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కిల బారదాద మనుష్య, 

పొడిమొడీరువుదు. 

పుడిమాడల్పట్లద్య, బిడల్పట్లదు, 

బొగిదవ సువః 
౧ న్ 

రవీ సువుదు, 

చప్పటీయాదమూగినవనుః ' 

న్యాయవిల్ల దుదు, 

వుదు,. 

భూమి, 

అపథ్య, 

సరియాగి పక్ష వాగచె ఇరువుదు, 

ఎనిగిరువుదు, దొబ్బిరు 

ఆచనెయన్ను హీడియలు మాడిదటనలి, 

యజాంతసాా న, షు a 

ఆవమౌాన “హూందిదద్దు, 

ఆవమాన. 

హో డెయువుదు, బారిసువుదు, 

ఘర్షణ, గలాకు. 

ఆము ర్యా దెం 

తిరస్కా_క్క భంగ, 

తిరస్కృతను, 

శరీరదల్లి, భాగ, 

అవయవగ ఘళ వను, 
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ఆవయు, బద్ర్దలగు, వెడిపోవు, 

అవయాగము, అవళకునము, 

అవరజుడు, తమ్ముండు, 

అవరతీ, వి శాంతి, 

ఆవరము., వెనుకటిది, త ర్వాతిది, 

ఆవరవరుండు, త వ్క_వవలమువాండు, 
న్ 

అవరీణము, ధిక్క_రింప6ంబడినది, 

అనరుదము,. అపరుదము, అడ గిం ప6 
థి థి డై 

బడినది, 

ఆనరోధము, అంత ప్రురము, ఆంతఃఫుర 

శాంత, అడ్డగింపు, 

అవరోవాము, (అవరోహణము) దిగుట, 

మటి ఊడ, 
6 

అవర్శము, అపవాదము, 

అవర ము, (అవర ణము) వానశేమి, 
వ వి 

ఆవల, అవ్వల, అవతల, త ర్వాత, 

అవల౦బము, (అవలంబనము ఆఅ౦బము, 

లి ( 

(వేలాడు, 

అవలంబించు, ఆళయించు, చేపటు, 
ల 

అవలతీణము,. దుర్గ తు ణము, నిశార 

మెనది, 

అవలగ్న ము, నడుము త గులటుకొ న్నది, 

అకలి పము, పూయంబడినది, గర్విం చిని, 
అలల 

అవలీథము, నాక(బడీనరి. 

అవలీల. సులభము ఆటు సంతోషము, 

-చులుక న, 

అవలుంఠనము, పొరలుట, పొరలిక, 

అవలేపము, పూత, గర్వము, 

తమిళము 

ఇట్టుప్పోవదు, ఉఅడయువదు, 

అవళవనం, నల్ల నిమి త్తృంగల్ ఇల్లా మె. 

తంబి, 

ఇళ ప్పారువదు. 

వీ న్నాలీరుప్పదు, 

కీల జాతిశ్యారన్. 

ఎదిర్క ప్పట్రదు, 

త డుక్క_ప్పట్టదు, తడై శయ్యప్పట్రదు, 

అరళ పెండిర్ ఇరుక్కు_మిడం, అరళ 

పిణ్, తడుష్టూః 

ఇరంగుదల్ , ఆల ంవిఘదు, 

ఆలో పలి, . 
మలి ఇచ మళ పెయ్యాడ, 

అప్పాల్, అప్పాల పిన్నాల్. 

ఆదారం, నిలె, పిడి, కెకొళ్, పిడిత్తు 

కొసాండు తొంగు, తొంగు, 

ఆవల క్షణం, విశారం, 

వెళుప్పు, వెళ్ళె, 

శరీర తిల నడుభాొగం మ్లాట్రిక్కౌాల్. 

వదు, పిడిత్తుక్కాళ్ళువదు, 

కన్నడము (అక 

తుండుతుండాగు, చూ కాగు, నోభౌగు, 

ఆపళరున, 

తమ్మ, 

వీరావా, ఆన శాన, 

హీండినక క్క మేలినసుద్ది, 

కఫ షన కుల స 

ఆలో 

సలఇట ను, ధిక్క_రిసల్పట్ల 

అక గ సల\టదూ త డెమాడల్పటదు., 
G ఫడు అం 

అంతఃఫుగ్య రాణివాస్క అంతఃపుర 

కాంఠ్క అడి, త్మ 

ఇళియువుదు, ఆలదమరద ఆధార జేరు, 

అపచాద, 

మ శేయిల్ల దకాళ, 

ఆమేలె, 

అల౦బ, అ్మశ్రయ, ఆధార, నె లెతూగాడు 

విక, పూందికోండిరువి కె 

ఇ హీడిదిరవుదు. 

బిలీప ణా, 
ta 

సాంటు నడు కగిలినిరువదు, 

పూళప్పట్లదు, గర్వమౌగ ఇరు ల్తీల్ , వాచ్చిదుదు, గర్వినీరువుదు, 

నావినాల్ నక్క_ప్పట్లదు. 

సులబం, విలేయాట్లం, సంతోషి త్తల్, సుల ధదింద, వాగురాగి, 

అకీయమిల్లా మె. 

ఫురళువదు, ప్రురళు, 

మేల్ వూచ్చు, గర్వం? 
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నూ చ్చు; సర్వః 



అవ ] తేలు 

ఆన కేవానము నాకుట, 

ఆవలోకిం-చు. చూచు, 

ఆవలోకితము, చూద బడినది, 

ఆవశ, స్మార కము "లేనిది, 

ఆవకోసనము. చూ, అఆపశజనము, 

అవశము, వశముశొనిది, 

అనో 

అవర్షము. మిగిలినది, 
లు 

అవశ్లీవము, లేలు.. 

ఆఅవళశీర కము, తలవంచుకొన్నది. 
వ 

అక 'శేవనము. మిగళ., 

అవళ్వము. నిశృయము గా, తప్పక, 

అవశ్యాయము, ముంచు, గర్వము, 

అవస్ట్రంభను. ఆఅఆవఅ౦బము, గర్వము, 

అకపపము. అక మింహంబడీనద్వి కట! 
లభి లు 
బడినది. 

అవసథ ము, ఇల్లు, 

ఆన సన్నము, తుదముటిన*ి నశించినది, 
ర 

ఆవ సరపడు, ర్వరపడు, 

అవసరము, బళ, ఆక్క_.ఆ, వర్ద ము, నది, 

ఆన సౌనము, ఆంత్యము, 

అవసాయము, నిశ్చ మాము, "ఖీవ ము. 

ఆననీత ము, ముగిసినద్కి తెలియ6బడినది, 

అశస్కు_ంధము, ని చదాసమయను౦ దు 

శత్రువుల పె: బడుట, 

ఆన స, శెాఆఅకృరే మెన సిత, సంకటము, 

న్ రు 4% 
ఆవస్థానము, డానికే, 

అననా సము, మోచేయి, 

తమిళ్ మ్మ 

నక్క వదు. 

పారు_ప టకు, రా 

నిచారిప్పదు. 

శానుం, 

ఆయ ర గ 

అపశకనం, కెటళకనం, 
లు 

నశ మిలాదదు, 
య 

త ర్పెయలాగ నడక్కు_ం ఒరు నిగళ్లి. 

మిచ్చం, 

త్త, 

తల్ వి తుకొళ్ వదు, 
మ... ర శీ 

మిచ్చం, 

కండిప్పాగ, తీవ రామల్ , 

ళ్ న్స్ చిరుకు... 

ముయర్శిి ఆణవం, ఆధారం, 

ఆక్కి_రమిక్క_ప్పట్టడు, కట్టప్పట్లదు. 

వీడు నునె, 

ఇఆందుపోనదు, ఆలీన్షదు, 

_ wr PC ఆ దురిడప్పడు త్తల్ , ఆవ సరప్పడు. 

క డైశీశాలం, ఇజప్రూ, 

ని చృయం, కటాయం, 
౪ లు 

ముడిందదు, 

'తూంగుం పగ వచె ఆక్క దల్, 

శాలత్రినాల్ ఉండాన నిలె, శంకటం, 

ఇప, 

| “చంళశేం గె శ 
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సెక్కు వుదు 

నోడు. 

నోడల్బటదు, 
"లు 

విచారణా, పరామగ్మె. 

కావు అనె, 

"హేచ్చర ఇలద, స్మారక విల్లదదు, 
య క్! 

అపశకున, దుళ్శకున, 

వశ విలదదు, 
లగి 

Go 

ఈ లి కె,, 

వేళు, 

త లె వణంగిసిరువుదు. 4 

అవళశేవు ఉళుగ చె, 

మంచు, సాక్కు. 

* 

ఆవలంబు, సాక్కు_, ఆధార. 

ఆ(కమినిరువుదు, 

మాని. 

తు దెముట్రి నువును, నాళ వారుదు, 

త్వరెమాడు. 

ఆక్క రె, మళీ, నది, 

ఆంత్య. 

నిళ్చ య, ఉ లిక, 

ముగినీ చ తిళిదెచె, 

నిచ్రైవళదువా గ శత్రు” భయసు'ె దిళువుద, 

శాలకృక సిపి ఆవస్కె సంకట, 
థు డు 

ఇరువ్చుదు, 

తోళు, 



అజా ] తెలుంగు! 

అవాంతరము, ముట్టడి, కలహము, 

అ నాంఠ రము, లోపలిది. 

అవా్శాగము. వంగినది, 

అవాశు, దవీ,ణదివ్క_, 

అవా-బీనము, దవీణదిక్ట నందు 

బుటినది, 
ట 

ఆ వాచ్యము, వచింప6గూడనిడి, 

అవాచ్యు (డు, ఇప్ప రాని వాయు, చండా 

లుండు, 

అవా పము, [పాపము పొండఒబడినది. 
OO అలాటి 

పి 
అటి 

అవాయి, ఆకాశ భాణమను, 

ఆనా పా పీ 

ఆనారణము, అన్డులేమి, 

అవారము. ఈవలిదరి. 

ఆవారి. ఆపరిమిోో ము, 

అవారితీ ము, అడ్డగింపయుడినది. 

ఆవా సను(డు. దిసమొలఅవా6డు, 

అని, ముటుది, నూర్యుండు నగొతె, పర్వ 
లు టక 

తము, 

అవీకలము, తాటునౌటుశళకానిద్బి 

నంవూరము, 
ళా 

అనికృతుండు, విశారము లేనివాండు, 

అనిచ్చి తు. నిరాతంకము గాం 

ఆవిచ్చిన్నము. విచ్చిన్నము శానిగి,. 

అఏజ్జే యమము, ఎటు 6గరానిది, 

అవిట, అంగహీను(డు, అంధుడు, 

అవిక, రటీంపయబడినడ్కి శాచువా,డు, 

అసిక థము, య థార్థము, 

తమిళ మూ 

ఎడంజల్ , పడెఎడు తల్, కలగ 

పోర్, 

ఉట్పగుది, , 

వళేందడ, 

తెయ్కు_ది'శ, 

శతెర్కు_ది కౌయిల్ పిజసదు, 

వొలక్కూడాదదు,ు చొలాల్ వెలి 
యm య 

చొలక్కూ.శాదవన్ చండాఆన్, పజె 
యm జ... 

సీరా పా ఆదెయస్పటమ, 
అట శ గ (hp) 

పీరా పం, 
జీ 

ఏణిల్ విడుం బాణం అరుత్తం పూరి 
ల్ | అలో 

యాగానుల్ ఎంబి నిర్ ప్పదు. 

ర చడెయిలా మె, 
శ, గ మె 

కణ కీర 

ఆదిగ ౦, 

త శప యంపంటగుు 
య్ ట్స వీసా 

ఆజెయణియాదవన్, 

వీట్రుక్కు ఏవలగ,, క దిరవన్, అొట్టుక డా, 

మల. 

ముళువెయానద్కు ఉ .ైయావపారుళ్ , 

వి ₹౯ారనిలాదవస్, 
య 

తి డంగాలిలామల్ , 
న 

& డయప్పడాద దు. 

తెంేయప్ప డాదదు, 

ఆంగ మిల్లాదవన్ , కరుడన్. , 

ఇశాప్పాటప్పట్లదు, ఇాప్పోన్ . 

| మెయ్, ఆనె. 
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ము గిగా కలవ, అవాంతర, 
అణాల 

ఒళ గిన భోగ, . 

కా షి ॥ గి ఏప్పుడు 

దవీణది సె. ల 

దతీ ణది"సె యల్లి ఏవుదు, హుటి పవుగు; 
అఆ. 

శ్వూళలారద మాతు, 

కరితు మేళ లారదకను చండాల, 

పా ప, పొందిదవసు,. 
బాన per] 

ఆ శాశ చోణ, 

ఈఓ గదు, 
G 

'ఆపరిమో, ఆధిక వాన్, , 

నగ్న, బె త లెయాగిరువ ఈ, 
న్! 

ముటాగిదవళు నూర పకి పర్వతః 
9) ౬ 

తలకళ 7, తెరుమొరాగశ ఇరువువ, 

ta 

విశారవిల్లదవను, 

ని రాతంకదింద, 

తెళికుడె ఇదసుది, అర వాగద నుది, 
. దద ఈ య 

ఆంగ హీన, అంధ, 

రక్షీత వాదుదు శాయః నను, 

౦ భార, సత థః $ీ 



అవి ] తెలు 

అవిడితేము, తెలీయనిడి, 

అవిద్య. మోయ, ఆఅజూనవముం 
ఖా 

అవిధి. 'సంకటము, దుఃఖము, 

అవినీతుండు. ఆడకవ లేనివాడు, 

అవిభ క్రము. భాగింపంబడనిది, 

paar.) 

అవిమ కము, శాశీపటణము విడు వ6 
అటి వః 

బడ్నిది, 

అవిదేకుు, పగులు, వెడం, 

అవిరత్ ము, ఎల్ల ప్పుడు ఎడ్ తెగనిది, 

ఆవిరళము., విరళముశానిది, దట్ర మైనది. 

ఆవిరి. నీలివైటు, "జే తతోగము, 
ఉం 

ఆఅవిీఅంబనము, త్వర, జేగమ్ము ఆలస్యము 

లేసి, 

అవిళంవితము, జేగము, వడిగ అది, 

అవివాదము, వివాదముశేనిది, | 

ఆపి వేకను, అజ్ఞానము, 'తెలివిలేమి, 

అవివేకి. తెలివిలేని చాడు, 

అవిశ్యసనీయము, నమ్మ (నా డనిది, 

ఆవిసీ, (ఆవినియు అవిసె, అని సె చెట్టు, 

అగ _స్యవృక్షుము, 

అవిసీపోవు. పలిగిపోవు శెడిపోవు, 

ఆవిసోఢము. గొతైపాలు, 

ఆనిహీతము, శా 

బడనిది, 

అవీచి, ఆలలులేనిద్కి నరకవిశేసము, 

ఊఈముందు చెప్పం 

అవీర, మగడును బిడ్డలును లేని ది, బలిమి 

"లేని ది 

తమిళము 

తెరియాదదు, 

మాయె, అజానం, 
య ఇం 

సంకటం, తున్నం, దుక్క౦, 

ఆడక్క_ మిల్లాదవన్ , 

చాగప్పిరివినె యాగాదదు, 

చాగప్పిరివిని యాగాదవర్ గళ్, 

లు వి 

వెడిక్కి రదు కెడువదు, 
ఎప్పొాళుదుం, నిరందరం ఎళా_లముం. 

“ిటీంగి యదు, నిగిళ్చి షె, ఒసో 

డను వేర్ ందదు, 

దురిదం, వేగం, తామదమిలావ, 
(| య 

బేగం, వేగముళ్ళదు, 

వాదమిని,. 

ఆవివేకం, ఆజ్ఞానం, ఆతివు ఇల్లా మె, 

ఆటీవిల్లాదవన్ 

నంబి కె యిల్లా మె. 

అవు త్రి చెడి. (ఆవిద 

oe) 

ల 

శా సీర దిల్ చొల పహ్క్డాదదు, 
జాట్ ని య 

ఆలెగళ్ ఇలాదదు, నరకలోేగ౫ తెప్పటి 
శం య య 

యదు, 

కణవనుం సళంచెగళు మీలాదవళ్ , 
(a at) 
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కన్నడము ( అవీ 

తిళలియచె ఇరువుదు. 

ఆజాన, 
షు 

సంకట, కేశ, 
య 

మీన యయనిల దవను. 

భాగ వాగ చె ఇరువుదు, 

పాలువాంచ బె ఇద్దవను. 

శాశీపట్టణ, బిడల్పడద, పర్మక్రంత, 

కడు చూరాగు., 

దట్ట, మంద, చిక్కు బిద్దిద, 

నీలిగిడ, చే త్రవ్యాధి. 

ఆవలంబ, త్వర, తడయదె, 

వివాదవిలద, 
దిగి 

ఆజాను బుదిఇల ద నీతి, 
జా రు @ 

బుడిఇ లదవను, 
రు య 

నంబలాదదనూతు, 

అవిసెగిడ ఆగ సెగిడ, 

మురిదుహోగ్కు హాళొగు, 

కరియ కాలు, 

శా స్ప విహీతవల, 
లగి (4 

గండ ముక్క_ళూ యారు ఇల్లద “హెణు, 
£ 

(ప తాపనిల దవళు, 
య 



అవ్య ] "తెలుంగు 

అన్న కము, స్పషముకానిది, పరమాత్మ, థీ బె ఢీ 
సృష్టికి వీజమె తెలియరాక యుండు 

నది, 

అవ్య ట్రడు. విష్ణువు, శివుండు, మూర్గుండు, 

అవ్యయము, శుభము, వ్యయము లేని ది, 

జఒజకళబసంజ , తగనిది. 
ద ఖా ౧ 

అవ్యయుండు. 

అవ్యుక్చేన్నుండు. విద్యాహీను (డు, 

అవ్య, తల్లీ, తేల్రితల్లి, తఠం|డితల్లి ఇత్యాది. 

ర్స్ సూూజ్యా రాలు, గప్ర్రనుర్యాదా వాచ 

కము, కొన్నియూళలోే ఆమ్మ ' 
య 

అనరాదు, 

అశ కత, దుర్భలము ఆసమరత, 
అని య 

అశ కము, రోగము, శ కముశానిది. 
అటి a.) 

అశనము, అన్నము, భోజనము, 

ఆశని, పిడుగు, "మెల ప్ర వజాయుధం. 

అశరీర, శరీరము లేనిది, "దైవము, 

అశరీరవాణి. ఆళాళ వాణి చ"్పెడి 
పలుకు, 

అశితీము. తినంబడినగి, 

ఆళిశ్వి. బిడ్డలు బేరి ది, గొ ణాలు, 

అఆకీతీ, ఎను (బది. 

అకు చి, పరిశుద్ధము శానిద్సి అపరిశుదత, 
థి 

సూతకము, 

ఆశుద్ధము, అశుచి ఆ మేధ్యము. 

అశుభం. కీడు, ఆమంగళము, 

అశేసము, అంతయు. 

అశోకము, పాదరసము శోకములేనిది, 

కం కేళినృతుము, 

తమిళము 

సిరుమాళ్ విషు పరమళివన్, 
aC] 

ముటాళ్ , 
వమ 

నుంగళం, నలం, కుగెయాదగు, 

విస్షు, పెరుమాళ్, 

పడిప్పిల్లాదవన్, కల్వియిల్లాద£న్ . 

అ వె, తాయ (తాయిన్ తాయి, 

తందైయిన్ తాయి ఆవ్వైయార్ , 

ఆఅళ కం, శ క్తియిల్లా మె, బలగీన౦, 

సోయ్, వ్ క్తి యిలాెని, 
(T=) Mm దా 

సాప్పాడు, శోటు. 

ఇడి మిన్నల్, వజ్లి రాయుదం, 

చేగమిల్లాదదు, చెయవం, 

Sa చెయ్వ గ్రీస్ వాక్కు, 

శాప్పిడ 
9 

రాహు గిరగం. 

పటు న్కు % అప్పు మము, 

(A) ta యక 

సిళ్ళె ప్పెరాదవళ్ , 

ఎణ్బదు, 

అళుచ్చి పరిశు తం ఇలామె ఆసుదం, 
అలాటి ౧౧ రా యి 

అరువరుప్వ్టూ నూదకం౦, 

అశు తేం, శు త్త మిని, 
జాజ్) అవనే రెం 

అకుబం, ఆబఎతుు అమంగల౦ం, నలదిలా 
అటట mM (య 

దద కెడుడి, 

ఎలావ కొయుంర, ఎలాం, 
Mm © ౮౧ 

అశోకమరం, పాదరసం, తువృమిల్లా 

దదు, - 
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కన్నడము (అథో 

అవ్య ర అస్పప, సృష్టి ౫ మొద లిరువ 

నీ తె, ల ల 

ఠి 

కుభ, ఖర్చిలదదు, ఒందు వ్యాక రణళ్ళబ్బ 
అ దు 

కడి మెయాగదిరు, 

విష్ణు, భగవాన్, 

విద్యాాహీన, 

తొయి, 

దార్భ్బల్య, అశ క్రిం ' 

అశ క్తి, ళక్రిఇల్తిద్క ఆసాధ్య, 

అన్ను భోజన, ఊట, 

సిడిలు వజాయుధ, 

ేవావిల్లదదు, "దైవ, 

ఆశరీరచాణి. 

తిందవ ను, 
pon] 

రాహు, 

గొడు మక్క_ళిల దెహాణు, 
ణ్ ౧0౧ ణా 

ఎంబతు, 
అటి 

అశెచ, పరిశుద్ధ వల్ల, అకుశ శూతక, 

ఆమేభ్య, ఆశు న, గా 

తునుంగ ఫ్ 

ఎల, 
cn 

పాదరస, అళోకవృత్ష, దుఃఖవిల్ల ద, 



అళో ] తెలు 

అకోన(డు. ఫోకము లేని వాండు ఒక 

చక్రవర్తి 

అళ్ళుకట్రకండు, ఆాతీపని వాడు, 
A) 

అళ్ళుగ ర్భము, మరకతము, పచ్చ, 

అక్మజం, శిలాబీతు, 
ళ్ జాలీ 

ఆళ్ళ పుష్పము, తొతిపువ్వు, 

అళ్ళము, ఇఅరెచయి, 

వ్ 

ఆ;శద, 1ళద లేమి, 
స్ థి (4 @ 

అశముము, (శమ లేమి, సులభము, 

అశమము, కన్నీరు, 

ఆశాంరీను, ఎల్ల ప్పుడు, 

అశ, అఆయుధముఅయొక ఆంచు, 

అవ్లీఅము, కబ్బదోవ, విశేషము, 

ఆశ్వగంధ, "పెన్నేరు నెట్టు, 

పానము 

ఆశ్వత రము, కంచర గాడిద, 

ఆళంత, ఫున్న ము, వ పున్న 
అశళ్వత్తే ను, అావి నెటు, 

అశ్వము. స టబవమన, 
ఉత్ 

అశ్వమేధము. గుజ్చమాను. చంపసిశీయు' 

యజ్ఞము, 

ఆఅశ్యాకోహుంయడు, శారు, 

అగ్వోసీనుతులు, జీన వె వైద్యు లైన జంట జీవ 

శలం, 

తమిళము 

తున్న మిల్లాదవన్ , అశోక చక్రవర్తి. 

ఉలియాల్ కణ్ కళిల్ 

వస్, 

మరకతం, పమ్చెకల్ , 

వేలె కెయ్బ 

శిలాజిళు, 
pane.) 

కర్ కళాొల్' ఆన వూ, 

కల్, 

నీర్ సంబంద ప్పట్ల వ్యాధి, 

దరుంబు, 

శిరటెయిలా మె, 
మి గి ఇం 

నీరవముమిలా మె, 
గి దాం 

కణీర్ . 
£3 

శాదుక్కు._ ఇని మె ఇల్లా వదు 

హ్క్డాదదు, 

ఆయుదంగ లీన్ నుణీి, 

కణీర్, 
ణ 

కీల జూతినర్ పేశుం “సీచ్చు, 

శేీట్క 

ఆక్వగంధ, మరున్లు చెడి, 

కళుైై ) కో చేరిక గుద . 

పరువనాళ్ , 

వూనరళశనుర౦,. 

కద్, 

బరు జీళ్యి, వదిరెయై కొన్తుం చెయ్యం 
జీళ్ వి శడంగు, 

వది-ర నీరన్, 

అశ్వని జేవర్ గల్, జవత అవా శ్రీన్ 

చైద్య్టర్ గళ్ , 

పదికి గళిక్ సమాగం, 
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శోకవిలదవను; ఒందుచ(క్షవ రి, 
ap pr 

కలహ డెయువను, క ల్లుకట్టడదవను, 

మరకత, పచ్చ, 

శిలాజితు, . 
ఆజా , 

౧౧ య pe a) 

కల్, 

మూత కృచ్ళ, మా క్రై వ్యాధి, 

కచ్చిణ. 

(శ్రద్ధ ఇల్ల దుదు, 

(శ మెఇల్లదు, 

కణీర్, 
ta , 

నిరంతర యాచాగలు, 

*శీళచారదు. 

ఆయాధ గళ అంచు. 

కీర్, కంపని. 

పానురో క క్త పరుషమౌశు. 

అక్వగ౦ధ, బె వధిగా డై, 

కంచరక తె, పెబిగళక శె, 
జాంటీ ఈం. అలక 

హుణీ మె, 
ta 

అళంతే, 
వే 

కోదు రె. 

మంత పూర్వక దింద కది శున్ను బలి 

మాడువ యజ, 
బు 

కుదురెయ సచార రాహుక, 

అశ్వినీ దేవ తెగ ళు డేవచె ద్యరు, 

కుదిరి~ళ్ల గుంపు, ం 



అప, |] తెలుగు 
౬ 

అష్టకము, ఎనిమిది చేరినది, ఎనిమిదిశ్లోక 

ముల కావ్యము, 

ఆష్రప త్రిక, నాగము లె చెటు. 
లు ౧ టబ 

అష్టమము, ఎనిమిదవది, 

అష్టమి, ఎనిమిదవతిథ్, 

అపషమూరి. శివుడు, 
కి! వాల 

"ము, లి వంకరెసది, అప్రవక్రము మిక్కి ౦కరెనది 

అ హైదళము, పదు నెనిమిదవది, 

అ స్రాపదము, బంగారు, సోగటాలఅ పాళి, 

శరభమృగము, కెలాసపర్వతము, 

ల క ము; అసి భోజన 

అసంగతము,. కూడనిది, 

అసంగలి. కూడిక లేమి, 

అసంతానుండు,. సంతానము లేనివాడు. 

అసందర్భము, సందర్భము లేమి, 

అసంభవము, కలుగనిది, 

అసత్యము, బొంటే. 

అసభ్యము, సభకు యోగ్యముశానిది, 

ఆ సభ్యు (డు, నీచుడు. 

ఆసమంజసము. బాగు కానిది, 

అ సమంజసు6డు. బుద్ధిహీను (డు. 

అసమ గ ము, పూరముకానిది, 
౯ 

అసమ నేేతుండు. శివు(డు, 

అ'ససమము, సనుముకానిడి, 

అసమయము. ఆళాలము, 

అసకురము. సవురము కానిది, 
థి థు 

అసమరు6ండు. అశ కుడు, 
రా అజ 

ఆ సమళరుండు. మన్మభుండు, 

అసమొక్రుండు. కివుండు, 

TD—11 

తమిళము 

అన్షకం, ఎట్టు వడ మొళియిల్ కీర్ 

పిరబందం, 

ఎటూవదు, 
ఠి 

ఎటావదునాళ్, 
ర 

పరమళివన్ . 

మిగవుం కోణలాగ ఇరుప్పదు, 

అపాదళం, పదినెటావదు, 
లు లు 

పాన్, సాక్కటాన్ కళి శరబం ఎన్సిర 

మిరుగం, కెలాయం, 

సాప్పాడు, 

నడశ్కాదదు, ఓ నోడొ నుకూడాదదు, 

కూడాదదు కేరాదదు, 

మక్క_ళ్ యిల్లాదవన్. 

తగన సమ యమినె ్ మ, 
య రు 

త్ య = 

కాటవల్, 
లు 

పాయ్, 

అవైె క్క తగుదియిల్లాదదు. 

శఇటఓనవన్, 

ఠం 

ఆ'ససమందం౦, 

ద య 

కు వానదు, 

| నమమిలాదదు, 
లగ 

అళాలం వేళ త్తి వరువదు, 

శకి యిలామె, 
par + ) Mm రజా 

శ కి యిలాదవన్, 
నా (౧5 

|మన్మవస్, 

(౪ 

కన్నడము 

ఎంటు, ఒందువిధ శావ్య బంధ, 

నాగ నులి గ, 
mm 

ఎంట నెయడదు, 

ఎంట నియదిన, 

ఈళ్వర, 

ఆఅక్యెంళవ[ క, 

పాదు నెంటు. 

బంగార, కరభమృగ, కెలాస 

భోజన. 

కూడిబారదు. 

సేరజె ఇరువుదు, 

సంతా నహీన,, మక్కాళిలాదవను, 
య | 

00 © 

అసంభవు నజెయలారద నుది, 
- ౮0 

వ్యభిచారి. 

సుళ్ళు. 

సస గెయోగ్యవిల్ల ద, 

నీచ, 

ఒ ళేయదల్ల , అననుంజ స, 
య 

బుదిహీన, 
థి 

సమగ వల్ల, పూరవల, 
య ఆరం 

ఈళ్వర, 

'సమవల, 
య 

జశఇాలవఅద శాల. 

శకి ఇల చె హోగువుదు, 
ఇక (౧ 

శ్ ర, 
టు 

మన్మథ. 

పరమళివ; 

[ఆ అ గో 



ఆస] తెలుగు 

ఆనమౌ ధానము, అసమ్మతి. 

ఆసమాత్యు శారి, చక్కగా యోచింపక 

పని చేయువాడు. 

ఆసరచంజ, అసర సందె, 'సం ధ్య్యా కాలము, 

ఆఅనవాను(ండు, శత్రువు, ఓర్వలేని వాండు, 

ఆసహాయకూరు(డు, ఏకి వీరుండు. 

అసహాయు(డు, తోడులేని వా(డు, 

అసహిమ్హండు. ఓర్వలేని వాండు. 

అసన్యాపడు, రోత పడు, 

అసహ్యము. సహీింపంగూాడనిది, 

అసాం|పదాయము. అకమము, 

అసాంపదచాయు:డు. కలహీనుండు, 

ఆపా ధారణము, సాధారణముళశా నిది, 

అపాధువు. సాధువుళానిది. 

అసాధ్యము, సాధ్యముశానిది, 

ఆనీ, కల్తి, ఖిద్దము, 

అసీరము, నలుపు, నల్లనిది, 

అనిశాంగము, శ త్రీ నల్లని దేవాముగలది,. 

అనసీతాననము, కొండముచ్చుః 

అనీతుండు, కని నల్త నివాండు. 

అనీధావకుండు. క త్తు లు సౌన "పి ట్లు 

బాగు, 

అనిెధీనుక, చురక త్రీ, 

ఆసీప్మతీము, క త్తియొలు, 

ఆనుకము. మొతశొకి 

అసురసంధ్య, సాయంకాలము, 

అనురుండు. రాకునుయడు, 

అనురుసురు, మిక్కిలి ఆయా సము, 

ఆసువృలు, (పొణములు, 

ఆనూయ, ఓర్వ కేనిత నము, 

పాయంసమయం, సాయం గాఆ౦, 

ఫా ్గవస్ , పొరామె శ్కారన్, 

ఆసగాయశూరన్, ఏకవీరన్,. 

తు వైయిల్లాదవన్ . 

అరువరుప్వు అైదల్; 

సగిక్కు_ముడియాదదు, ఆరువరుప్య, 

ఆకిి_రమం, 

కులం కెటవసన్. 

లు 

సాదారణమిల్లాదదు, 

పొలాదవన్ , 
య 

సొ లీయమిలాదదు. 
అంటీ య 

కరి, వాళ్, 
వాలీ 

కల్తి, కరుప్పునిర ముకియదు, 

మ టి కురంగు, 

శనిబగవాన్ , కరున్నిరమువైయవన్ , 

క తి సానెతీటి తరుబవన్. 
చి _ టట 

చిన్నక త్రీ, 

క ల్రీయిన్ ఉజె, 

ఒరువ గె ఇకా: 

సాయందిరం, మౌ-లైెప్పాళుదు, 

ఆరక్కున్ 

కప్పు అదిగన మొగ ఇయు కేల్, 

ఊయిర్, 

పారామెగణం, 

82 

కన్న జము [అనూ 

సమౌ ధ్యాన విల్ల ఆరకొ రెమనను, 

సరియాగి యోచినీ కెఆసమాడణా ఇరువ 

వను; 

సాయం'సనుజ్కా ఆసుర “ంగి. 

వెరి వాగ్కౌ ఆగదవను, సహనవిల్లద 

వను, 

ఏకవీర, 

సహా యవిలదవమ, 
mm 

తా భ్లేఇల్లదవను, 

రోనుదిళు, రోనీద్క, బేసరహాెందు, 

ఆ సవ్యూక ర, 

ఆ కమ, సం(ప్రదాయవిడుద్ధ, 

కలహీన, 

సాదారణదు అల్ల; 

సాధు కల్ల. 

కత్రి, 

కప్పు, 

కత్తి, కప్పదశళరీరవుళ్ళదు, 

వొడ్డకప్పు మంగ. 

కతి వహారితమనాడునను, 
pan.) 

(| 

చురక లి, 
“లాటీ 

కతి జ"దె, 
pn 

విళారదళాగి, హాెలెళాన, 

సాయం కాత, 

రాకు స, 

బహుళ అఆమాస, 

పాణగళు, ఉసురు, 

నివి ఇలవగణ, 
న్ రా 



అస] తెలుంగు 
ము 

అ సమయము, ఆ సమించుట, 
[ano pe. 

అ స్తనించు, కనబడక పోవుట, 

అ సీ, ఎముక, 
నాటే 

ఖో, 
అనీ భారము, పు నాది, 

అనీరము., నీరముశానిది, 
థి థి 

ఆస్పన్టము. విశదముశానిది. 

అస్పృళ్యము, తాకంగూడనిది, 

అవాంకరించు, గర్వించు, 

అనాం కారము, గర్వము, 

అహింస, హీంసచేయుకుండుట, 

అ, ఒక౪అతురము, ముందు వెప్పంబడిన 

దానిని, * ద్రేశింపయడినదానిని. అంగీ 

శారమున్యు (పశ్నమును, (పౌర్ళన 

మును, వ్యతి రేక మును, జెలుపును. 

ఆచంద్ర తారక ముగు నట్టి చోట్ల ఆ 

అనునది వలకు అను అగ్ధమునిచ్చును,. 

అంతు, దురాయి్యి కట్టు, వెరి, 

ఆంగారము, బొగ్గుల సమోావాము, 

ఆంగికము, అంగము వేత (గలిగినది, 

ఆంగిర నుండు, బృవాస్పతి, 

ఆంగీరస, ఒక సంవత్సరము, పుష్యమా 

నత్నత్ర ము, 

ఆంజ ెనేయు6డు, హొనుమంతు6డు, 

ఆంత రిక్షము, ఆశాశమువలన కలిగినది, 

ఆంతర్యము; ఆధి|పాయము, వాడ 

ంజీము, 

తమిళము 

కెడావద్కు చపలమిలాదదు, 

త సమితుప్పోదల్ , 
జూ అలలే 

కాణాొనుల్ పోదల్ొ, 

ఎలు౦బు, 

అడిక్క_ల్ , కడగాల్, 

నీరమిలాదదు. 
థు య 

నిళక్క_మిల్లాదధు, 

సెగుక్కుకొళ్ళుదల్, గర్వి తల్, 

అగ౦దై, 

పీంసెసెయ్యాదిరు తల్, 

es 

ఆ, ఇరండాం ఉయిర్ ఎళుతు _ ఆగ 

ఎన్న*న్ తొగు తల్ పళుపొళుదుు, 

ఇ” క్క చ్చొల్ , అరు ఎన్న*న్ కడి 

తారకం ఎన్నుం చవొజ్కళిల్. GEE 

వరివ్కు_ం ఎన్ టు కతేక్క_0, 

కటుపాటిలిుందు నీకు గాద ల్, చెలి 
ట ల 
పోడుదల్ , 

ఆం శారం, అకుప్పుక్కు_రి, 

అంగ త్రీనాల్ ఈం డాక్మ_ప్పట్లదు, 

ఆంగీరచన్, ఏళు బుసషి.గ ళిల్ ఒరువన్. 

ఒరు వరుడం, 

ఆంజ"నేయన్ , అనుమొన్, 

వాన తినాల్ ఉండాన ఒరు 'పెయర్, 

ఉళ్ నోక్మ్కు, 

ర్ి 

కన్నడము [ఆంత 

1 అసలిత రళవపవ స్థలిక, మౌర్ద్యభష్ట్రవాగజె ఇరువుదు, 

అ సమయముళుగువి కె, 
ఆదీ 

శణాద ఇరువుదు, 

ఎలుబు, 

అన్నీ భార, పాయా, 

వన్రవ 
థి 

విథదవల, 
య 

అ, 
న్్ 

తోొడలారదవ నువు, 
pn. 

అవా౦కరిసు, 

సావ్క. 

ఆహిం౦ంస్క హీంసమౌడువడిల, 
రగ 

క్క సు 

ఎరడ సయఅకుర, ఆ’ ఇదివరి” నోడిద 

దన్నుహాళిద, సందర్భ కరితు 

చ్వేళువ (పగ్యయ, ఆంగీళార్క 

పార నె విరోధ, చక \ ఫ్ 9 ధ వాక్ అమ 

వరిగె, ఇరువవరిగ “ఆచం చళౌ 

రార్క_” దల్లి, 

నిషేధ) బహీపెో్మా_ర, కాప, 

ఇద్ద లినవ స్ప. 

అంగదలి జన్మి సుదుదు, 

బృవాస్పతి. 

ఒందు సంవర్స్పరద “ఆసా సరు, పుమ్యమో 

నక్షత, 

వానుమంకే, 

| ఆంతరిక్కు ఆకాశ సంబంధ విద్దదు, 

ఓల గిన అఫి పాయ, ఆంతరం౦ంగం 

న. 



ఆం ] “తెలుంగు 

ఆంతము, ఆం[త్రమాు, పేగు, 

ఆందోళ నము, ఊగుట,. 

ఆఅందోళశము, అందలము, 

ఆందోళించు. ఊంగు, 

ఆందోళిక. అందలము, 

ఆందోళితము,. ఊంచంబడినదిం 

ఆంధనీప(డు, వంటవాడు, 

ఆంధ్యము, (గుడికే నము, ఆట౦*శము, 

ఆంధ్యము, భ(దము, 

ఆం|భ ము, తెలుంగు. 

ఆం ధు(డు, ఆంధ దేశ పు వాడు, 

ఆశ, ఆడగింత, చట్టు నిషేధము ఆజ, 
2 షా 

అకటు,. అడగించు, 
టు (2 

ఆ(క(శాళ్య్ళు, కవ్వ పు తోళ్ళు, 

ఆక పడు, ఆడ్డపడు, 

ఆంకరము, ఆగవాము, 

అకలి, క్రతు. 
అనీ 

ఆ6౦కొను. అశ లీజెందు, 

ఆగాకర, అడవికాయశర, 

ఆయు. అణంగు ఆడ్డగించు, మూచ్చు 

నిసేధించు, కాపాడు నిలుపు 

అ(-వికొను, ఆపవారి_చుకొను, 

ఆడంగి. ఆండుదాని స్వ భావముగలఅ 

పురుషు (ణు. 

ఆ(దుకటు, ఆండుదాని కోకకటు, 
లు లు 

ఆండహ'౮తురు. ఆడది, 

ఆండుతోడు. తోడంబుట్రివది.. 

ఆడపడుచు. హమతురు, 

ఆండుపాప పడుచు కన్యక, 

ఆడుబిడ్ల, సీ విశువ్వు కూ(తుర్కు మగని 
క 

తోయడం బుట్టినది, 

కొడల్ . 

సంజలం, అడుదల్ , ఊళశలాడుదల్ , 

పల్పక్కు_. 

ఆడు, 

పల్లక్కు_* 

ఆటపటదు, 
టట 

సనుయుర్ కారన్, 

కురుట్టుతే నం, తె, 

జూగిర తె, 
౧ = 

ఆందిరం, తెలుంగు మొళి. 

ఆుదిరన్ , ఆందిరనా ప్రై వేర్ నవన్, 
ది 

తడుపు, నీలె, ఆక్కి_ నె. 

తడుప్పదు, 

తయర్ కడెయుం కయరుగలళ్ , 

వోవం, 

పళి, 

పనీఎడు తల్, 
జలే 

అపగరిత్తుపోదల్ , 

ఇషలణ్మిన్ తన్మెయుళ్ళ ఆణ్ మగన్, 
ta as 

పెణ్ పిళ్ళెయిన్ సేలెకటు, 
శ చుటు (చీని. 

సెణ్ పిళ్ళ, 

కూడప్పిరందవళ్ 

పీట్టిల్. పీఅంద పెర్. 

వయదువంద ెణ్ , కన్ని ప్పెణ్,. 

సెణ్ కళందై, "వన్ ఫప్రురుషనుడన్ 

కూ డప్పిరందవల్ , 

రిక్త 

[| 

కన్నడము [ఆడం 

కకుళు, ఆంతే, 

ఆందోళ నె తూ గాడు, 

తూగాడినీరువుదు, 

అడి 7మ్' డువను, 

కరుడుతను తడ, అడ్డ, 

నురఖీత వాదుదు. 

తెలుగు ఫా షె, 

ఆం థ దేళదవను, 

నిషేధ, అడ్డ, ఆజ్ఞ, అప్పు ౫ 

త జెనొలిను, 

కడనోలిన వాగగళు, 

ఈడాగు, 

కోప, 

హానీవు . 

హానివాద, 

ఒందువిధ హవోగలఅలళాయి. 

నిషేధిను, నిల్లిసుు హోరిస్కు కాపాడు, 

ఆపవారిను, 

వ ర్ 
లాడి, ్త/స్వ బి వవుళ్ళ పురుష, 

హిెంగెసర సీరెకట్లు, తరహా, 

హాణుమగ ళు, 
ta 

అక్కా_తంగిఒ జె హుటిదవళు, 
రు 

నముగళు, 

కన్నె. 

గండన అక్కు_నంగ “హాణుకూసు, 
£9 



అ] "తెలుంగు 

ఆ(దో.(క. అవుతోంకవ లె మొదట లావు 

గలిగి ఆవల 1కమకవముగా సన్న 

మయిన యాశారము, 

ఆంబడ్డ, పాలువిడిచిన దూడ, 

ఆ(బనీ, గోవు, 

ఆబోతు అచ్చు మొద్దు, ఎద్దు, 

ఆ(బోతురవుతు, శివుండు, 

ఆ(బోతుసోోరము, ప్పసరములలో 

నొకటి, బుషభము, 

ఉన, 
గం 

అక ంసించు. మిక్కిలి కంపించు వణయ. 

ఆక ంసీఠము, చక్కు. గా గదలింపంబడి 

నది, 

అక శాయి. తుంటరి పోకిరి. 

ఆకరము, గని సమూహము ఆధారము, 

ఆకరనము, నినికి, 
ర్ం 

ఆకరించు. విను, 
ళా 

ఆకర్ష ము. ఆకర్షించుట, ఇంద్రియము, 
సె న్న 

జూదము, పాచిక, 

ఆకరి ంచు. ఆకర ణఇచేయు, లాగు, 

వి తు 

అకలనము, 

ఎన్నిక, 

అవగాహనను, కోరిక, 

ఆకల్పము. వస్తాద్యలంక రణము, 
wy 

ఆక సము, మిన్ను, ఆశాళము, 

ఆక న్మీకము, అకస్మాత్తుగా గలిగినది, 

అకళించు. అవగావానను చేనికొను, 

అశాంతు, కోరిక, అన్వయము రొ అలరు 

ఒకపదము మటణటియొక పదమును 

కోరుట, 

ఆకాంతీంచు. కోరు. 

ఆకాండికము 

నది, 

అశాలమునందు!6 గలిగి 

తమిళము 

యిరుక్క్కుుం ఉరువం౦ం, 

సు, 

ఎరుదు, మొడు, 

పరమనుశివన్. 

ప 

ఏళుస్వరంగళిల్ జనం) బుషభం/(0, 

నడుంగువదు. 

పోక్కీరి, 

ని భైందదు, గని, కాట్రు, 

కేట్పదు, ప 

| కేళ్ల్, 

కవరప్పడుదల్, శూడాట్లం, 

కవరువదర్కు.. ముయలుదల్ ఇళుప్పు, 

నాగ పురిందుక్కొళ్ళుదల్ , 

తుణిగ ఫాల్ నను అలంగరి తల్, 
ar) 

వానర, ఆగాయం, 

ఎడిర్ పొరానుల్ నడందదు, 

నను ఫ్ర ళ్యదల్ . ను ప్రురిందుకొ,_ దల 

కోరిక) _ ఒనోడొ ను ఇకౌవదర్కూ.. 

ఒజరుచొల్ మ్యటొరుచొల్లె కోరు 
a2 

దల్ , 

కోరువదు, ఆశెప్పడువదు, 

శ్ర “రార టిల్ నదడందదు, 
అజాత 

ఈ 

పకునిన్ వాల్ పోల ముదలిల్ "పిరును 

నాగ ఇరుందు పోగప్పోగ కరిగి 

కన్నడము [ఆళా 

ఆకళ బాలదరీతి మొదలు 

ఆ మేలె సరి గాగువుదు, 

హోాలుకుడింయ బె షరువకరు, 

ఆకళ, 

గూళి, గుండి, 

ఈళ్వర, 

బుషభ స్వర, 

బహుళ ఆల్లాడిసిరువుదదు, 

పోకిరి, ఖల, ధూర్త. 

గని, సమూపహా, ఆధార, 

శేలిక, 

ల్ు, 

ఆకర్షిసు, ఇం దియ, జాడే పగతేం 

ఆకర ఇతెమౌడు, ఎశాయు, 
చ 

అవ గాహా నె, బేడిక, ఎణిళ, 
ta 

అ న్ wD | వ్యస్తృభవావ ణ౫ ₹ సపొత అఅంశార, 

ఆ కాశ, 

అక స్మా తాగి, 
pn) 

గహిను, అర మొూడికొండు, 
థి 

హోరె క, ఒందు శోబవన్ను ఆన్వయిసల్వు 
ర నో 
మళోందు శబవన్ను అపేక్షీనువుదు, 

-ంి ద 

కోరు, 

ఆళకాలద ఉర్ప త్తి, 



ఆశా] తెలుగు 

ఆకారణ, పీలుపు. 

ఆకారవూజ్యా (డు, మూథు(డు నీటు 

శాండు, చేస గాడు, 

ఆకారము రూపము, 

ఆకారవంతు (డు, నుందరుండు.. 

ఆశకారి, అందగాడు, 

ఆకారితము, పిలువబడి నని, 

ఆఅకాళము, మిన్ను. 

ఆకీర్ణము. ఎడము'లేక నిండియున్నటు 

వంటేది, 

ఆత. పృఠమ్ము తమల పాక, తాటాకు. 

కు సరాకో, జాబు చెనిక మ్మ, బండి 
అ) 

కంటీకళవ, నాయి, 

ఆభంచనము, ముడుచుట , 

అకుంచితనము, ముడుత బడినది, 

ఆకళూర అం, పృఠ కాక ములు, _ 

ఆవ చెవ్వులు, తేలిక యణ పాదరశులు, 

ఆవటిలు, పరళాల, 
0౧ ౯ 

ఆక రేలు. ఒకదినుణు కీల, 

ఆనతోంట, తమలఠలపాకతోంట, 

ఆపపచ్చ, జారితవర ము, 
ణం 

అకవోయు, నాజుపోయు, 

ఆవప్వు. ఒక దినుసు కూస్వు. 

ఆవమిడర , పచ్చ ెక్కఅ మిదక, 

ఆకణాయి. ఇనుమునుకోయుః పనిముటు, 
అం 

ఆకులము, వ్యాపలము, 

ఆకల్యము, శీశరంగేడు, 

ఆక సన్న ములు. ధాన్యవి శేవను, 

ఆతాకమను, అఫ్ పొయము, 

తమిళము 

కూస్ప్చీడువదు, 

ఈరువ తీనాల్ పూజికసపటవన్, 
కో లు 

మూడన్ , ననాగ ఉడుతుబవన్, 
అవక ఆ 

ఆశారం, ఉఇరువం, 

నల్ల ఉరువముళ వన్, 

ఆఅళగన్, 

క్షి డ్ . కహూప్పి ప్పట్లదు 

జూ-గాయం, చానం. 

ఇ డెయిలానుల్ ని'ిండిర్చ టె పోనదు, 
ర ae) మ ర 

ఎలె, ప త్తిరం, విటి ల పాకు పనం 

ఓలై, సాప్పిడుం ఇతె, శాదోలె, 

కడిద౦, వండీనడుకన్నం, కయిర్, 

సురుంగికొళ్ళుదల్ , 

నురుక్క_ప్పట్టదు, . 

కీరవా సాప్పిడుం పొరుళ్ గళ్, 
మూ 

లేసాగ ఇరుక్కు_ం ఇాలణిగళ్, 

ఓలెవ్క_డిల్. 

ఒరువ్న తేళ్, 

వటి-లెతోటం.. 
రాజావలి 60 

పె ఎనీరం, 

నాజునడుదల్ * 

ఒరువ ఉప్పు, 

పచ్చని జిము డెయ వెట్టుక్కి_ి. 

ఇరుం బే ఆరుకవ్క._ం ఒరువ” కరువి, 

సాదనం, 
{ 

; బాకూఅం, వ్యా 
ఉరువగ పడరుం జెడి, 

కన్నడము 

| భాగవదు కరెయువదు. 

మార్భ, సాౌగనుగార్క, వేప. ధారి, 

ఆకృతి, యూప 

ఒ ళ్ళెరూపవంంతే, 

ఆంద వాదవను, 

కరెయిన్మునవుదు, 

అకాశ, 

వీడువిల చె తుంవిరువుదు, 

బక్క వీళ్యదఎలె, ఊటదచబ లె, 

గాడిఆర, 

కుగు్తు సంకోచిసు, 

కగ్గిరువుదు, సంకోచి సీరువుదు, 

పల్లె సాప్పు, 

హగురాద పాదా కగు, 

-| వెలెమెన్కి పరశాలె, 
a 

ఎలగ భల్రిరువ చేళు, 

వీళ్యద ఎ లెగళతోట, 

హారిత వర, 
ణ 

సనీనాటు, నాటు నెడువుదు, 

ఒందుతరహద ఉఊష్పు. 

అర, 

వ్యాకుల. 

సఈనాను. భి, 

pan.) 

ఆప్టే (పాయ, 

[ఆహా 

రీ కె 



ఆళ్ళ ] “"కెలుంగు 

ఆకృతి, రూపము, చేవాము, 

ఆక, అమె, 

ఆకె త్తు. అడకొత్తు, 

ఆక్రందనము, ఏడ్చు, పిలుపు, 

ఆకండించు, ఏడ్చు, 

ఆ కందితే ము, పీలువ6ంబడినది, 

అక ందుఃడు, చఇలిశాందు, 

ఆకమణము, ఆక్రమించుట, 

అక మించు, అటుము, 

ఆక్రీడము, ఈ ద్యానవనము, 

అకోడము, రెండుభు జముల మధ్యము. 

ఆ శాంతి, ఆ క్రమణమ్యు వ్యాపక ము, 

ఆ(కోళము, ఆ కోళ నము తిట్టు, బొబ్బ, 

దుర్భాష, 

ఆ తేబము, మునగ శెట్టు, 

అఆశషేపవండు, ఆ షేపించువాండు, నత్తి 

గలవాడు, 

ఆశేపము, తిరపా్క్కారము (ప్రశ్న, 

అడ్డంకి, 

అశ్నేపించు. (ప్రశ్న చేయు. 

ఆఖండలు(డు, ఇం|(దు(డు, 

ఆఖనికము, పండి ఎలుక, 

ఆఖనివండు, కన్న పుదొంగ, 

తమిళము 

వళితోటం, జేగం, ఉడల్, 

అవల్ , 

పాక పెటీ, 
ల 

అశు, కూప్పిడువదు, 

అళభువుదు, 

కూక్కు_దలిట్లు ఆకైక్కు_ప్పట్లదు, 

నన్నన్, తోళన్, 

ఆక్కి_రమి, అక్కి_రమ్మప జేశం, 

సోలెవనం, 

ఇరండు తోళ్ పకెవ్క ౦ నడువిల్, 
£.. 

టిదిగ కోపం, తిట్టువదు, 

మురుంగనురం, 

ఆట్సేబం "శెయ్ బవన్ , -తేశువాయన్. 
బాటే 

నర్ మారాగ పేశుదల్, 

ఆెట్సబిప్పదు. 

షందిరన్, 

పని, ఎలి, 

కన్న ంచె[క్కు_౦ తిరుడన్, 

ఆఖరు, అంత్యము, కె, 

ఆఖుభుహ్క... పిల్లి. పూనె, 

అఖువాహు(డు, వినాయకుడు, పిళ్ళెయార్ . 

ఆఖువు. ఎలుక పందికొక్కు, ఎలి పెరుచ్నాలి. 

అఖేటక డు. వేేటశళాడు, వే ప్రైళ్కారన్ 

ఆభేటము. వేట, వేపి. 

అఖ్య, "పీరు, పర్, 
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కన్నడము క ఆఖ్య 

- (రూప, దేహా 

ఆక, 

అడక త్తు, 

గోళాట్క విలాప హను, 

గోళాడు, 

కూ గల్పట్లదు, క రెయల్పట్టదు, 

7 ళెయ్య స్నేహీర, 

ఆకమిను, ఆ(కములో, 

వ్యాపీను, ఆకమిసు, 

తోపు, ఉద్యానవన, 

ఎరడుతోళుగ శె మధ్య ఎదెం. 

వ్యాపక, ఆ క్రమణ, 

ఆ కోళను బొబ్బ, దుర్భాష, బయ్యు 

వుదు. 

నుగిగిడ, 
౧ ణి 

ఆశేపగౌ వాడువళు చిక్కి మా తాడు 

వను, గుక్కి మౌ తాడువను, 

తిరస్కార, ఆవేపణ, అడ్డీ, 

ఆశేప, (పశ్నెమాదు, 

ఇంద," 
'వాంది, ఇలి (ఎలి), 

'కన్నగళ్ళ, 

కం. 

బెప్కు, 

వినాయక, గణపతి, 

ఇలి, ెహిగణ, 
౧ 

| చీ టు-గార, 

"జేయు, 



అఖ్యా ]] “తెలుంగు 

ఆఖ్యాళ చప్పడివాండుం 

ఆఖ్యాలేము షపస్పంబడీనది, 

ఆఖ్యానము,. చెప్పుట, 

అఖ్యాయనండు. జేనినెన వివరించి 

వ ప్పెడునా6డు, 

ఆఖ్యాయిక , వా స్త్రవమెన చరిత 

(గంథము, 

ఆఖభ్యేయము, వెప్పందగినది, 

అగ౦తుకము, శాఅనియనుములేక వచ్చు 

ని, 

అగంతుకు(డు,. అతిథి, 

ఆ॥ డము, అవగడము, 

ఆః డీండు. అ కార్యము జేయు వా(డు, 

ఆగడీండు. పరివోసవ్ (డు, 

ఆగరము, వచ్చినది, ఫొందయబుడినది, 

ఆ౫(మనము. వచ్చుట, i 

అగనుము, వచ్చుట, క్యాస్త్రయు, వ్యాక 

రణమునందు అధికము గావచ్చెడు 

వర్షము, “వేదము, 

ఆగము, తప్పూ పాపము... 

అ గాడి, 'తేలికయెన ధాన్యము, 

ఆ గాత్యీము, రసు, మూర్చ్యత్వము, 

ఆగామి, రా(గఅది, 

ఆగ్నేయము. అగ్ని దేవ తౌకము, 

ఆ|౫ వాము. కోపము ఆక మము, 

ఆగహాయణి. మృగ శిరానతు, త్రం. 

ఆగ హాయణీకము, మార శీర మాసము, 
౧న 

ఆగహీంచు, కోపించు, 

ఆఘాటము, మే వాద్దు, 

ఆఘాత ము, వథ్నసానము, ఘా ధ్య్థ 

తమిళము 

సోలుబవన్ , పేచ్చాళన్ , 
య 

a (A) 

చొలువదు, 
య 

ఎచెయావదు పురియుంబడి మూగ చొల్ 

గిరవన్ , 

ఉణ్ మెయాన వరలా(టు నూల్ , 

-వొల తేగుందదు. 
Ma . 

శాలవరంబు ఇల్లామల్ వగునదు, 

విరుందాలి, 

గ లాట్టా, కొళస్పం, అడిత డీ, 

కూ డాద కారియ లె శెయ్బవన్ 

పరిగాసం 'సియ్బపవనస్ 

వందదు, అడైయప్పట్రదు, 

వరప్పటదు, రప్పట్ట 

వరప్పటదు శా తీరం, ఇలక్కణ లిల్ 
లు ar _ 

అదికమొగవరుం ఒరుచొల్ వేద 

వా 

తవరుు పాపం, 

చేశాన ఒరు డానియ వ, 

ఆగా తీయం, 'వేండు మెను శెయ్యుం 
pr.) 

తవరాన కెయల్, 

వర జేండియదు, 

అగ్ని సంబందమా నదు, 

సినం, శ్రోవం, అక్కి_రమం, 

మార ళిమాసం. 
౧ 

కోని త్తల్ , 

లె 4 be క్ట స 3 

కల్లుమిడం, 
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కన్నజము 

హీళువన్కు కథక, 

హిళల్పటదు, 
వి 

“స్వంళువదు, 

కథక, 

నడెడిద, జరిగిన కథ, చరి తె. 

“జ్వాల గదు. 
౧ 

శాలనియవు విలజ బరువుదు. 
య 

బందాత, బందవును ష్య, 

గలాళె, 

అ కార్యగ ళభుమాడి కాదునను, 

పరిహా సక, 

బందిదద్తు హూొందిదదు, 

బరువుదు. 

బరువుదు శా స్ప, వ్యాకరణ “వేద 

శాస్త్ర వ్యాక రణదల్లి శబృదకొ న 

సేరిసివ అత్షర, 

పాప్క తప్పు, 

నాగురాదళాళు, 

మూర్చ తే, అఘాయిక్య, రంపపు, 

తప్పుటె బరువదు, 

అగ్ని దేవ తాసంబంధ, 

కోప, అ కమ, 

నమ్బుగ విర, 

మౌరశీర మాస, 
౧ వ. 

కోపిను, 

ఎలె మేరా, 
(ag) 

| వధ్యస్థాన, 



ఆఘా_] తెలుంగు 

ఆఘాతించు, చంప్ర. 

ఆభూర్ల ము, తిరుగుడు, 

ఆఘూర్ష్మిత ము. తిరుగుడు పడినది. 

అఘాోషించు. అఅచు, (మోయు, 

అఫఘాణము, వాసన చూచుట, 

ఆఘాణీంచు. వాసనచూచు, 

ఆచం దార్క_ము, శాళ్వతము, 

ఆచనునము, ఉ పస్పర్శము, వార్పు. 

ఆచమించు. అరచేతిలో జలము పుచ్చు 

కొను. 

ఆచరణము. ఆచారము నడత, 

ఆచరణీయము. నడువందగినది, 

ఆచారము. ఆచరణము (ప్రవర్తన; 

పద్ధతి; వాడుక, 

ఆచార్య. జీద వ్యాఖ్యానము చేసెడు స్త్రీ. 

ఆచార్యక ము. ఉ పా ధ్యాయత (ము, 

ఆచార్యుడు. "వేద వాఖ్యానము వేయు 

వాడు. 

ఆచూకీ. పోండి, ళారణను, 

న, యు. ఆచ్భాద నము, కపట, వస్త, 

ఆచ్చోదనము. వీట, 

ఆజక ము. అజ సమూవాము, 

ఆజవంజవము. సంసారము, 

ఆదానుబాహు(డు. దీరొబాహుంయడు. 

ఆజానేయము, మంచిగుబ్హము. 

ఆజి, యుదము, 

ఆజీవము. జీవనో పాయము, 

ఆజ్ఞ (కజ్ఞప్తి ఈ తరువు, 

ఆజ్ఞాతు (డు ఆగాపింపంబడెినవాండు, సేవ 

జండు, 

TD— 12 

తమిళము 

క తేల్, 

మోప్పం పిడి తల్, 

మోప్పం పిడిప్పదు, 

సూరియనుం చండిరనుం ఉళ్ళవరె ం 

శాళ్వదమౌగ, 

ఆకనునకొ,. 

అరశె్క,_యిల్ తణీర ఉదరిణియాల్ 
a. mm దణ 
ఊటి ఉట్ కొళ్ళుకదు. 

నల నదె, 
య యి 

a) నల! 

ఒళుక్కు_౦, నలముజేగళ్ , 

వేద త్తిలిరుందు విళక్కాంతరుం పెణ్, 

ఉపాధ్యాయం శెయ్వదు, 

వేద త్రీనిరుందు నిళ క్కి క్కూూరుబవన్ , 

కారణం చే కుదల్. 

తుణియాల్ మె శ్రల్, మరవ, 

కుడుంబ౦. 

"ఉజరయదొరు శరీరం పడ్ త్రకన్, 

నలకుడిరె. 

ళణ్ దె, వోర్, 

జీవసో పాయం. 

ఠా త్తరువు. 

కన్నడము [ ఆజా 

కొల్లువుదు. 

దుతెౌదు 
ఆటీ 

బదలాయినీ చె, తీరుగ ఇ. 

కీరిచ్కు అరచు, 

వాసుని, 

వాసననోడు. 

శాశ్వత, 

ఆదమనమొడు. 

అరగ్రాయల్లి నీగు తక్కొండు 

పూర్వక కడియునుదు, 

ఆచార్య నడ తె. 

మంత 

సడిస తగ్గదు. 

ఆచార, నడ తె, బళిక; 

ర్ వేద వ్యాఖ్యానమౌడువ (ర్త 

వేద వ్యాఖ్యానమాడ బల్లవను, 

ఠఊపటదేళ;, 

ముం (క 

కారణ, జూడ పతె, 
వాతల 

న్! 

న స్త (2 
"బీపి. 

హూొదిసు, 

మేకెనళగుంపు, 

సంసార, ర టు౦ బం 

దీర బాహు, 
రం 

శాళగ, 

ఆపక ఆడి, ఎ యగ 

ఠా ఎ 



ఆజా ] "తెలుంగు 
a 

ఆజాపనము, అనతి. 
థా 

ఆజాపిం చు, ఆనతిచ్చు, 
యూ 

ఆజ్యము, “నెయ్యి, 

ఆటు, (క్రీడ, నాట్యము, నింద, నువ్వులు 

“మొదలగువానిని గానుగలో వేసీ 

'తిష్పుట, సపరిహోసము, నాటకము, 

ఆటక తియ, (ఆటక తె నరకి, 
వానే అటే అలలే 

అటళశా (డు. 

ఆటవిడుపు, ఆడుకొనుట కై విద్యార్థులను 

వదలి పెట్టుట, "సెలవు, 

అట వెఆ6ది., నరకి, వేశ్య, పద్య భేదము. 
అణాల 

ఆటాడు, కీడించు, నాట్యమౌడు, 

ఆడంబరము, యు ద్ధాది సన్నావాము, 

ఏనుగు గర్హనము ఆరంభము, గర్భము. 

అడిపోసికొను, నిందించు. 

ఆణి. ముత్యపు, గుం్యదదనము, మర్మము. 

ఆణి. -వీల అంచు, 

అశణివూస. ము త్రేకేము, 

ఆశీయము, దేశము. 

ఆకతంకము. రోగము, భయము, ఆటం 

కమ్ము చేమిర్కి బాధ, 

ఆక ప, కేము, గొడుగు. 

ఆకసము, ఎండ. 

ఆశ పచారణము. గొడుగు, 

ఆకరము. ఓడక ఇచ్చెడు జాలి, కేవు. 

ఆతిభ్యము. అతిథీ సత్ళారము, - 

ఆఫిథ్యుండు. అతిధి. 

ఆతురపడు, బాధపడు, తొందరపడుం 

రొో*ీగపీద, తేము, త్వర ఆకురము, ఆ శ 

ఆస కి, 
అనీ 

తమిళము 

విడే, 

విడి తగుదల్ , 

నెయ్, 

ఆట్టం. నాట్రియం, నిందె, ఎళ్ ముదలి 

యవెయె. చెక్కిల్ పోట్టు తిరుప్పు 

వదు పరిగాసం, నాటకం. 

నాట్టియశ్కారి, విలెమాదు, 

నాట్టియక్కా_రన్ . 

మాణవర్ గళుక్కా_గ | వ్మిళెయాడవిడుం 

చీరం, ! 

నాట్టియకా_రి, ఐలెమాదు, తెలింగిల్ 

ఒరువిదయా ప్వు, 

నాట్లి యం సెయ్ చల్, అట్టం పోడుదల్ . 

ఆడంబరం, పోరున్క ఆయ త్తమౌాగు 

దల్ , యానెపిళ రల్ , ఆగవం, 

తిటు, తేవర్ చొలు, 
లు నో 

“పెరియముత్తు, ఊరుట్లానదు, మగ్మం. 
లాం ల 

ఆతి, 

నల్ ముతు, 
— 

దేశం, నాడు. 

ఇబాదె, అచ్చం, బయం, తదె, 
దా | రా 

కాడ, 

వెయ్యిల్ . 

కొ డె, ( వెయ్యిీ లికుందు కా ప్ప్బా (టు 

వదు. 

ఓడ త్రిర్క_ తరుం కూలి, ేవు, 

వికుందళిప్పదు. 

విరుందాళీ. 

తురిదప్పడువదు. 

అవసరం, రోగ త్తినాల్ క్రీడా ఆవల్ , 

పీరా, 
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కన్నడము [ ఆతుర 

ఆనతి, హుకుం. 

ఆజాపిసు, అనుజ కొడు, 
Gy ఇ 

తుప్పా, 

ఆకె, నిండె ఎళ్ళు, ఎవ్రవీజగళన్ను 
ta 

గాడిణ ఆడిసువుర్తు పరివోస, 

నాటక, 

న రకి, 
pa, | 

నరక, 
—0 

శాల్కె హుకుగరిగె, రజె 
విడువుదు. 

ఆకు, 

నర్తకి, చేశ్య, పద్యద ఛంద, 

(క్రీడిను) నాట్యమాడు. 

ఆడంబర, యుదాదిగశలి సన్నావా, 
® య 

గర్హి, ఆకంభ, గర్వ. 

నిందిను. 

గుండాదముతు, మర్మ, అంతేరంగ, 
అంటే 

కీల్హ అంచు, మొల, 

మును, 
అలానే 

దేశ్క నాడు, 

య 4 
లు 

రోగా భయ కిడ్కెక 

కొడ, భతి. 

సికిలు, 

ఛత్ర. 

వాడగినకూలి, కేవుం 

అతిథి సత్కార, 

అతిధి, 

తొంద రెమాడు, కష్టమౌడు, 

ఆత, తొందరె, రోగకీడ్క ఆస క్తి, 



ఆకు ) “తెలుంగు తమిళము కన్నడము [ఆద 

ఆఅకురు6(6డా, వ్యాధ్శిగ స్తు అశ కుడు, నోయాలళి, శ క్తయిల్లాద వన్ . అక కృ, వ్యాధ్మ్శిగ స్త, 

ఆక్క దేహము, మనస్సు, పక మౌత్మబుద్ధి, జీవాత్తుమో, ఆత్తుమా, ఆక్మదేహ, మవస్సు, జీవ, పరమౌత్మద 

జీవుడు. ధ్యాసె. 

ఆగ్మేక ము. కలిగియుండెడు. ఉ డెతాయిరు త్రల్ , ఇరువుద్కు తుంబవిరవుదు, 

ఆశగ్మకీయము, (అక్మీ ముము) తీనసంబంధ తేన్నుడన్ సంబందప టిరిత్తల్ , తన్న సంబంధ ఇరువ. 

మగు, 

ఆక్మగతము, మననునందు చెప్పినది, మవదిల్ నినెప్పదు, మనన్సినల్సి, తనలి తా సే, 
యాజ య యయ 

అక్మఘాతవండు. తన్ను తానే ఘాత జేసీ తన్నె తానే కొకుకొళ్ బవన్. కన్న తా సే ఇరిదుకొండు సాయ, ఆక్మ 

“కొని చచ్చువా(డు, హాల్ట్ మౌాడికొళ్లువ ను, 

ఆక్కఘాేషము, కాకీ, కాకా, కాక్యాం, ళా, 

ఆక్మజ. కూతురు. వయి టిల్ పిఅంద మగ౫ల్ , మగళు, 

ఆక్కజు(డు. కొమౌరుండు, మగన్ , ఫుదఠల్వన్ , మగ, 

ఆళ్మజ్ఞుండు. దేవుని తన్ను తెలిసికొన్న తన్నెతాే అణిందవన్, జేవరన్ను తన్న అరిదవను. 

"వాడు, ' 

అత్మదర్శము, అద్దము, కాడి. కన్నడి. 

ఆత్మభువు. (బవ్మా, మన్మథుండు, (బమౌ, మళ్ళుథన్ . |(బివ్మా, మన్మథ, 

అక్మలిరిగము, దేవుండు. క డవుళ్. చైవం 
ఆత్మాశి, చేప, మీన్. మీను. 

అత్మీకరించు. ఒజకపతుముగానుండు. జరుపక్కాం ఇరు తల్, ఒజందుపతద ల్లిరు, 

అత్మీయము. తెనది, తన్ను డెయదు. తన్నదు. 

ఆత గాండు. త్వరపడువాండు, అవ సర ప్పడుగిరవన్ , తొంద 5 మాడువను, త్వ రెఉళ్ళవను? 

అత్రము. త్వర, విపత్తు, ఆవసరం, త్వర ఆపత్తు, 

అ లేయి. ముటుది. రజస్య'లె. ముటాదవళు, 
ee 6౬... ౬ 

అ_లేయుండు, చందుండు. ఆ తిశేయన్, చందిరన్ , చంద, 
జ 

ఆవరణ, ఆదరించుట్క సహాయము,  ఆదరకౌ, ఆదరిప్పదు సగాయం, ఉదవి, ఆదర వౌ 'సవోయ, సన్మాన, 

సమ్మావనము, సన్మానం, 

ఆదరణీయము. ఆదరింపందగినది, ఆదరిక్కు_ తగుంద దు, ఆదరిసత క్కు_౦తే. 
ర] 

ఆదరము. మన్నన్క దయ, ఆనరీ తల్, దయె, అన్ను. దయ మన్న ణే, 
వానే రజా 

ఆదరించు. మన్నించు, ఆదరిప్పదు, మన్ని సు. 

ఆదరువు, ఆధారము జీవనోపాయము. ఆదారం, జీవనోపాయం. ఆధార, జీకనోపాయ, 

ఆదర్శనము, చూపుట అదము, ఎడు తుశాటు కణాడి, | తోరిను, కన్నడి, 
(యట అటి ఉట లా 
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ఆద ] “తెలుంగు 

ఆవర్శము, అదమ్యు టీక, 
డు 

ఆదాయము. లాభము ధనము, 

ఆది. మొదటిది, మొదలు, 

ఆదితాళము, తాళ భేదము, 

ఆదిలేయు(డు, “వేల్పు, 

ఆదిత్య వారము, ఆదివారము, 

ఆదిత్యుడు. నూర్యు డు, 

ఆదిఖిశ వండు, (ఆదిభికువు శివుడు, 

ఆదిముము, మొదటిది. 

ఆదివారము, తొలివారము, 

ఆదివఅమలు. వెలనులలో ఒక తెగవారు, 

ఆదిశేషుడు. సర్పరాజు, 

ఆదిషము. అనతీయంబడినది, 
౬ 

నింపయిడినదడి, ఎంగిలి, 

ఆమకొను, ఆదరించు సహాయపడు, 

అదుర , భయము, తొందర, 

ద 

ఆద్భృత ము. ఆవరింపండినది 

ఆచేయము, u కీంంఫ దగినది, 

ఆదేశము. ఆజ, ఊపచజేశము, వ్యాకరణ 
దు 

మందు ఒకటిని బోంగొట్తి వచ్చు 

మరియు క వర్గము. 

అచేశించు. అక్షాపించు, ఉప బేశించు, 

వప్పు, 

ఆదేష్ట్ర, ఆజాపీం దువాడు, యజ జ్ఞ తేంక్రేము 
షా 

ని సదేశంచువాండు. 

ఆద్యంతము. ముదటినుండి తుదివరకు, 

ఆద్యంతే రహితుడు, పరమౌత్శు, 

ఆద్యుడు, “మొద టి వాండు, 

ఉపదే 

తమిళము 

కళణాడి, పొరలళ్ 4 
ne 

వరుమొనం, లాభం ధనమ్. 

ఆపి ముదల్ . 

ఆడి శ ళమ్, 

చేదం, 

కడవుళ్ , చెయ్వం, 

సంగీత చీల్ వరుం తాళ 
జూద 

ఖాయ్యిటుక్కిళ్ మె, 

అప తయన్ , నూరియన్, కదిరవన్, 
అమో 

కడవనుళ్. 

పరమళివన్ , 

మువల్. 

బూయి(టుక్కిళ మె, ముదల్ చారం. 

జీళాళర్ జూడియిల్ ఒరువ7నర్ 

ష్! వొడుక్క_పట్రదు, ఊప టేశిక్కా 

ఆదరి త్తల్, అరుగిల్ వె త్తు ఉదవి ఫురి 

దల్. 

అచ్చం, బయం, అవసర ప్పడు, 

రిక)_ప్పటదు. అద క_ప్పట్టదు 

ఆచేయసన్, ఏటుకొ_ ళ్ళతక్కదు. 

ఆకె కట్ట ల) ఆగ్నిచె, ఉపదేయమ్స్ ఇల 

క్కు_ణతిల్ ఒరుచొ లె “అడుతు రో యం ల 
మృటొరుచొల్ కటిక్కు_ం ఒరు 

తొడర్చు, 

ఆకౌయిడుదల్, చోొల్లువల్, ఉప దేళం 

"సెయ్ దల్ , 

ఉ త్తరువుగళ్ పికప్పిప్పవన్, జేళవి 

శడంగుగళ్ ఉపదేశం సెయ్బవన్. 

ముదలిలిరుందు కడెసివరైయిల్ , 

పరంపారళ్ , 

ముదల్ వకొ, సిరదమన్ , 
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కన్నడ, టీ, మౌాడిరి, 

లాభ, వాణ, 

వందల నెయ్య (కథమ, 

ఆదిళాళ, తాళ భేద్క ఒ.దుగ త్తు, 

ఆదెభితున , పరనుళిక, 

పుంందలనె చు, ఆదిమ పథమ, 

మొదల చెయ, దివస, 

ఒక్క_లి॥ రకలద ఒళపంగళ. 

సర్పగళ రాజను, 

ఉపదేశిసిరువుద్కు ఎంజలు, 

వుదు, 

ఆవరిను సవేీయమొడు, 

ఆజూాపి సి రు 
ఖా 

త్వరె, చిం తే, ధావంత, 

ఆవరిసల్పట్రదు. 

స్వీక రిసిరువుదు సేరినీకొ శ్ళతక్కు_దు. 

ఆకా, ఆజ్జై, వ్యాకరణదల్లి ఒందతుర 

వన్ను తొలగని ఇన్నా ౦దిడువుదు, 

ఆజాపీచువశు యజద తంతగళన్నుు 
న్ ఖా 

-ప్రీల్చిక్రొ డువను, 

ఇందల్నింద క జెవర్శి, 

పరమాత్మ, 

చవుదల నెయవను, 



ఆద్యూ ] తెలుయు 

ఆద్య్యూనుడు. ఒకర౦రిచేవి కూటికి కని పెట్టు 

కొనియుండువా (దు, 

ఆధానము, ఉంచుట, ధరించుట, 

కషప్పుట, 

ఆధారవండము, కందడలుంచు చుట్ట 

కుదురు, 

ఆధారము, ఆదరవు, పొదు. 

యజ క | గ! థారిక ఏబ్ల కెటి 

ఆధి, మనోవ్యథ, కదువ లేక తాకట్టు, 

ఆధిక్యము, గొప్పత నము, 

ఆధిత్యక . కొండళిఖరము, 

ఆఫిదెవికము, బైవమువలన గలిగినది. 

ఆధిపత్యము, అధి రమ్ము దొరతనము, 

ఆధిభాతికము. పృథివ్యాది భూతముల 

వలన గలిగినది, 

ఆధీవ్యము. ఆధీనత్వము. 

ఆఘభునికము. ఇప్పటిది, (కొత్తది. 

ఆధునిక డు, ఇప్పటి వా(డు, 

ఆధ్యాత్మిక ము. ఆ శ్రివలన గలిగినది, 

ఆన, ఆజ, ఒటు, 
ఇ ల 

ఆనంద, అరువె సంవత్సరములలో జక 

చానిపపేు. 

ఆనంద కాననము, కొరి, 

తమిళము 

ఒగువేలెసోరుకు_. మ[టవన్ కెయె 

ఎదురుపార్చవన్ , 

వె తల్, ఉడు తల్, పో రువదు షీటు 
రాల ౧ అట Par) 

క్రొ_ళ్ళువల్, స్తాపనం పెకుదల్, 

పానె ఉరుళామల్ వెక్కు_ం వెళ్కోల్ 

పోరి నాల్” శెన్యుపటి వటం, 
ల ల 

ఆదారం, చెడిపా త్రి, 

సెక ప్ప ఇయ్యాన్ , 

మనక్కవ లె, అడమానం, కదువె, 

ఆదిక్కం, ఊఉ యర్చి, ఊరిన, నుదనె్మ. 

మలె ఉచ్చ, మలెకి౫రం, 

డవ తినాల్ ఉండానదు, 
hm టె 

ఆదిపత్యం, ఆదిళారం, సుదండిరం. 

అదిబొదిక 0, 

తున్నం, 

ఉడంబు వళియాగ వరుం 

ఆదీనం, నుదందికం. 

ఫుదియదు, ఇన్ టెయదు, 

ఇన్ జెయ సము దాయ త్రిల్ వాం 

మనిదన్ , 

ఇన్ చేయి నాగరిక త్రిల్ వాళఘుపవర్ గళ్. 

అన్మీకం, అత్మావాల్ ఉండానదు, 

అశా, ఆక్కి_చె, ఒట్లు. 

అమబదు వరుష౦గళిక౯ా ఒన్ ణికా 

-జెయర్ “ఆనంది. 

“కాని, 

న్నడము (ఆనం 

హారము నెతుకు కేళిబతువవవనూ, 

ఇకువుదు, నీడువురు, భరినువద్ము హూది 

సువుదు, 

గడిగన ళక్రదురు, 

ఆధా, నేవు, గిడగళ నీరినపాదు, 

అమ్మీ శేళు, కెంపు జరి. 

మనో వ్యాధి, ఆఅఆడుమొన, 

దొడ నీక, 
భై జని 

పర్వశి శిఖర, బెటదశిఖక, 

దెవదింద సంభనిసీదదు. 

అధికార, దొరత న. 

పంచభూతగలళింద సంభవినీదుదు, 

ఆధీనక్వ స్వతంత్ర. 

హాెసదు., 

ఈగినకాలదవను. 

నవనాగరికరు, 

ఆత్మ సంబంధ వాదుదు, 

ఆకా అజె, ఒటు, 
ఇ లట 

ఆనందనాము సంవత్సర, 

కాళి, 

ఆనంద బావ్బ్పములు, సంతోవమువలన | ఆనందక ణీరు, “జరం సంతోవ తినాల్ ఆనంద బావ్న్పగళు, ' 
లం అతి 

కును కనిారు, బు్లై న్ని 

ఆవంద ఇరవి. ఒక నుందు ఒక రాగము, 

ఆనందము, సంతోఎము. 

వరుం కణీర్. 
ఆ 

ఒరు మరుందు, 

కళిప్పాం 
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ఆ:౦దఖెరవి ఒరు రాగ త్తికా పెయర్, | ఒందురాగ ఒందు కు పధ. - 

*పెకం మగిళ్ చ్చి ఆన_దం, సంతోవం, సంతోష, 



ఆన ] తెలుగు 

ఆనక దుంధుభి. వసు దేవుండు, కృష్ణుని 

తండి. 

ఆనక ము, తప్పెట, ఖం, మెల. 

ఆవలి. అజ, 
జా 

ఆనెపెటు. జఒజటుపపటు, 
ల రు టు 

ఆక గము, నాటక ళాల, పోరు, 
బానే 

ఆనవాలు, గుటుతు, బాగుగ కాగినపాలు, 

విపతు, ఆప తు, 
న్ అటే 

ఆపము, అప్పము, 

ఆఫోశనము. భోజనమప్వుడు పుడినీటిలో 

నుదకము పోనికొని మంత పూర్వక 

ఆపు (డు, స్నేహితుండు. 
జూ 

అప్యాయము, తృప్తి తనివి, బలము 

నిచ్చు మందు, 

ఆబ. కంటిపాప, అత్యాశ, 

ఆవికము, తేదినము. 
(6 రలు ఓ 

ఆభరణము. భూపుణము, 

ఆభాసము. (పకాళమ్మ్కా దూషణము 

(కనుభంగము. 

ఆభిజాక్యము, తాను అభిజాతియను 

భావము, 

ఆప్టిముష్యు ము, అఫిముఖము, సుముఖ 

భావము, 

ఆఫీనపలి. గొలప లె. 
య ౧ ౧౧ 

ఆభిరుండు. గొల్ల వాండు. 

ఆముందము, గోవులనుంద. 

అమడ. నాలుగుకోసులఅదూరము యోజ 

నము, 

తమిళము 

వసు దేవకా, కణనన్ తన్ చె, 
లా ర 

మద్ద లె, జంగా, 

కట, 
ea 

ఆనెయికుదల్ . 

ఆవ రం, సంగీత తీలొవరుం ఒరువిశేవ౦. 
అటి అటో 

అడెయాళ ౦, 

పాల్, 

నఇకతాగ శాయం౦ద 

ఆబతు, విబతే, 
అనే ద 

అప్పం. 

ఆపోళనం, సాప్పిడువదర్కు మున్నాల్ 

అరకైయిల్ సీర్ ఊ టి మందిరం 

జపితు ఉణుందల్ , 
అటో ac) 

నన్నకా, తోళ్ల 85, 

మనని'టెవు, తిరు ప్రి సంతోషం, 

౯ రట 

ఆఅపిక ౦, విది, 
౧ 

అణి ఆబగణం, 

| వెళిచ్చం, తిట్టు, 

శుయమరియా శో , ఊయర్ కొదజాతిక్కి 

"శీర్ కాద వకా ఎన్లిర బావం, 

నుముగం6, “గేర్ ముగం. 

ఆవీరం, ఆయర్ పాడి, 

ఆవీకకా, ఇడైయకాం 

ఆబూలతి, 

మూడుగళికా మండె. 

కాదం, పతు మెల్ , 
వాలే సలా 
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కన్నడము [అమ 

వసుదేవను (శీకృవ్లని 7 అప్ప, 

"ఖం, కమ్మటి, నగా, నుద్ద లే, కరబె, 

ఆఅజె, 
ఖా 

ఆఅణిషడు. 

నాటక కాలె, యుద. 
థి 

గురుతు, చెన్నాగి శాయిసీద వోలు, 

ఆఎతు. 

భక్ష్య, అప్పం, 

ఊట క్క ముంచికవాగి అరెగయలి 
రుం గొ 

నియవోకికొండు మంత పూర్వక దింద 

కుడియువుదు. 

ఆప్త, సఖి, న్నేహీఠ, 

తికి శాదం౦ం, 3 \ ధి 

భూషణ, 

'ఆభ్లాస్కు ప కాశ దూపణ్కా (కమ 

భంగవు. 

దొడలవడలి హుటిరువద అభిమాన, 
యత య వి 

జాతి 

నొలలవాటి, 
య రు 

గొల, కచుబ, 
య 

ఆకళ వంబె. 

గావుదం 



ఆము ] తెలుగు 

ఆము కము, కటంబడినడిి, తొడుగలయుబడి 
A) 

నది విడువ (బడినది, 

అముతికమా, పరలోక సంబంధ మెనది, 

ఆముదప్రు(జెటు. ఒశానొక చెటు. 
ట లు 

ఆముదము, ఏరండ తెలము, ఆమండము. 

ఆముష్మిక ము. పరలోక సంబంధ మెనది. 

అముప్వాయణుండు. (వసీదవంశము గల 

తేం(డివలన( బంకీకీనవా(డు, 
లు 

ఆమాలము. మొదటికంత, మూలముట్టు. 

ఆమాలాగము, సపూరిగ, 
అటో 

ఆ మోదము, పరిమళము సంతోప ము. 

ఆమోదించు. సంతోషించు, 

ఆ మము. మొమిడి చెటు. 
లు 

ఆమము, చింతపండు పులుసు, 
య 

ఆచతుకటు. రాబడియొక పమాణము, టై బ్ర గ్రా (లు ౯ 

ఆయకము తాకట్టు, కదువ, ఆధి, 

ఆచుకా (డు, (గాూమజ ద్యోగ స్టుడు, 

ఆయతి కాడు, ధ నార్హన ము చేయు 

వాడు, 

ఆమను తపడు, నీదపడు, 
జాలి @ 

ఆమమ, ఆమె. 

ఆశుము, జీవస్థానము, కొలత, మర్మము 

ఆక్యశాల్క లోపల్కి వచ్చుబడిి 

లాభము, 

ఆమయమ'సము, ఇనుము ఇనుపడి॥ 

ఆమూసపడు, (శ మపడు, 

తమిళము 

డీకుడు త దు అఆనుభవితు విటదు, 
అలో — (పస) 

మేల్ లగ లీర్కు_ సంబందప్పటదు, 
అలాల 6 

ఆవణకవ్క_ చెడి, విళ కె చెడి, 

ఏరండ తెలం, ఆమణక్కు. ఎకో, 
రా తో 

ఆముష్మిక ౦, పరలోక త్రీర్కు_ సంబంద 

ప్పట్లదు, 

పిరనిదియడెంద వంగ తిన్ త గప్ప 
ర న్ 

నిడ తిల్ పిరందవకొ., 
అటే 

ముదలీలిరముందు, 

వేర్ తొడంగి నుణీమట్టుం, 

నర్ మణం, మిక్కా.. మగిప్పి. 

© 

ఆ మోది తల్, మగిళ్ దల, 

ఆమ్మాయం, వేదం మక, 

మామంమ్, 

ఆమిలం, పుల్ష్న, 

ఆ కుకట్టు ఒకుమా గాణ బ్తిలుళ్ళ భూమి 

యిన్ వరుంబడి. 

ఆయకం, కుదువె, 
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| ముడీసి బిడువుదు తొడగినీ వికువుద్కు 

|! ఉపయు క్షవస్తు, 

పరలోక సంబంధ వాదదు, పార లౌకిక, 

శె డలగిడ. 

కె డల ఎన, 
గ 

ఆముష్బిక, పారలౌకిక, 

సి (ప వ౦ంళద తంచెగ హుటీిదవను, 
క ళం 

మూలనింద ్హమొదలివరిగు, " 

సంవూగ చాగి, 
£a 

పరిమళ, ఇంతో, 

సంతోషీను, 

జేద. 

మౌావిననిడ. 

హులి హుణి "సె, హులి, 

కరెకళ గ సా-గాగువ జమీను వరమా 

ఆడవ, వ ల్రీహోకవుదు, 

ఆయాశక్యా_రక్కా గిరాము ఉద్యో (గామద ఉద్యోగి అథవా సేవక. 

గ 'సక్రా, 
అత 

అఆయతిశా్కారకా, పణం సనసంభబా ధార శె మాడువను, 
అలి జ 

దిప్పవక, 

అయ ల్తేం “సియ్వదుు తయారాగ ఇరు సిద్ద వాగు, 

ప్పదు, 

అవల్ , ఆ కౌ, 

ఆయం (వీట్టు ఆయాద్రి వరుంబడి, మర్మం, జీవస్థాన అళ తె, మర్మ, అళ్వళా లె, 
కుదిరెలాయం, వీట్రిక- ఉళ్ పురం. వరునూాన, లాభ 

ఆయస్కాంత, ఇరుంబు, కబ్బిణద.వ సు, 

| ఆయాసపడుదల్, శిరముప్పడుదల్ కష్పబిళు, 



ఆయా] - తేలుగు 

ఆయాసపెటు, (శమపటిచు, 
వి! 

ఆయాసము, (శమము, తొందర; 

ఆయితే పడు, సిద్దపడు. 

ఆయిటీి, బూరుగు చెట్లు. 

జ (| 3 
ఆయుధము. శ స్త్త్కము, కత్తి మొదలె 

నమ్కి పనిముటు, 
. 2p) 

ఆయుర్వేదము. వెద్యశా స్త్రము. 

ఆయువు. జీవిత శాఅము. 
| 

ఆయుప్కు_ర ము, అ రము స్సు ను వృద్ది 

కేయునడి. 

ఆయుప్కు_ రము. శరము, 

అఆయుష్సుంత ము. 
(౪ 

ఆయుమ్మంతుడు, చిర ఇాలము (బదుకు 

చాడు, 

ఆఅయోగము, వ్యాపారము. 

ఆభయోథనము, యుద్ధము, చంపుట, 

ఆర, ఇెప్పులుకుట్టు నూది, ఆరె, 

ఆరందోతి. ఆరుంధతి. 

ఆరంభము, (ప్రయత్నము. 

ఆరశించు. భుజించు, (తాగు, 

ఆర జము, వాద్యవి శేషము, 

ఆరటము. పరితాపము, దుఃఖము, 

ఆకతి. హారతి వికతి, 

ఆరభి, ఒక రాగము, 

ఆదయు. ఆరయు, వెదపు విచారించు, 

ఆడిగి తెలిసికొను. 

అదవము, ధ్వని. 

ఆరచేయు. ఎండ జేయు. 

ఆరాధజవడు. ఆరాధించువా(డు, 

ఆరాధ సీయము, ఆరాధింప:ందగినది, 

తమిళము 

ఆయా సపడుతు, తున్చప్పడు కు, 
వాటే టి 

తొందరవు, అవసరం. 

అటి జ 

ఇళవంపంజి శెడి, 

ఆముదం, కత్తి ముదలియ వె, 

ఆయుర్వేదం, మరుతువళా తీకం. 
i Mt 

ఆయువు, వాళ్ కె కాలం, 

ఆ౫ముప్కురం, వాళ్ కెళాలతే విరుది 
రా రే 

ాయ్వదు. 

ఆయుట్క_ర౦, చరం. 

ఆయుప్మ3తేం, 

పిండ కాలం ఉయిర్ వాళ్ పవకొ, 

వ్యాపారం, 

పోర్, పోంల్ కొలుందల్ . 

చెరుప్పు తెక్కు_ం యాని, 

అరుందతి. 

ఆంంబం, తొడక్కం,. 

ఉణ్, సాప్పిడు, కుడి, 

ఆరజం, ఒరువ గె వాద్యం, 

ఆరాటం, సంగ టం, పరిదాప౦, 

ఆవలి, 

ఆవఖ్సి ఒరు రాగ త్రికా పెయర్, 

ఆరాయ్యదు, శేడుదల్ విచారి త్తల్ 

కేట్టు అరిందుకొ_శ పదు, 

ఆరవం, ఒలి. 

దల్ , 

ఆ వాద న త్తిర్యూరియదు, 
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కవకొడు, 
లు 

(శమ, తొందరె, 

నవిదవాగు, 
థు 

యలవదమర, బూరకోగదమర. 

ఆయుధ, కర్రీ, సాధన, 

భారతీయ వెద్యశా స్త, 

ఆయుస్సు, 

[ ఆరా 

ఆయుస్సమ్ను వృన్టిమా డున కార్య, 

శురద కలస, 

చిరకాల షగువదు, 

చిరజీవి, దీర జీవి, 

ఉం 

వ్యాసార, 

యుద, కొలువుదు, 
ఢి రంగి 

చప్పలి నూజీయం, ఆరె, 

అకుంధ తి. 

జతను యత్నే. 

ఉణ్కు కుడియు. 
వం 

వాద్యవి జే. 

పరితాప్క, ఆ ౮'ట, 

దుఃఖ, "సంకట, వోరతి, 

ఒజందురెగ, 

అరనికో, విదురు, విచారిను, 

ధని. 

ఒణగిను, 

(పా ప్రీ, పూ జి, 

వూదిసవేగదు, 
౧౧ 



ఆరా]. “తెలుంగు 

ఆరాధించు. వూజించు, సంతోపపటిచు, 

ఆరాధ్యుడు. పూజింపదగిన వాడు, 

లింగ ధారి. 

. ఆరామము, ఉపవనము, తోంట, 

ఆరాముఖము. బాణనిశేషము, 

ఆరాళివండు. వంట వాడు, 

ఆరావము, ధ్వని, 

ఆకరి కె, సస్యవి శేషము. 

ఆరితీటు. నిపుణుండగు, (పోఢయగు, 

ఆరియము. తోంట, 

అరు. కలుగు, నిండు, రోమావళి. 

ఆర్ముదపురుగు, ఒళానొక ఎజ్జని పురుగు. 

ఆకుపోరు, ఎడ తేగని కలవాము, 

ఆఅరాఢము, ఎక్క్హినది, 

అకోపణము, అరోపించుట, 

ఆకోపించు. లేనిదిమో ఫు, 

అకోజబాకుండు, ఎక్కెడివాండు, 

ఆరోవాణము, ఎక్కుట సోపానము, 
నిచ్చెన. 

ఆరోహు(డు, మొవటివాండు, గుణ్తపు 

రాతు, 

ఆర్హన, సంపాదనము. 

ఆర్హకడు, సంపాొదించువాం౭డు, 

ఆర్హవము, బుజు భావము సరియగు నడత, 

ఆ రము, దుఃఖము నొందినది, నొ చ్చినది. 

ఆరి. హో. తి, దుఃఖము, , 

TD—13 

తమిళము 

ఆకాది క్రల్, వూ బె కెయ్ దల్, వళి 

పడుదల్ , 

పూజిక్క_ త్ర గందవన్ , లింగం కట్రియ 

వన్, , 

ఆరానుమ్, ఉ పవనం, తోట్టం, 

ఒజరువిద బాణం, 

సముయర్ కారన్ , 

ఒల్కి క తేం. 
కీ 

ఆరికా, నవదానియంగ లీల్ ఒన్లు, జరువిద 

అురిళి, 

నిపుణనాగు, 

| ఆరియం, తోటం. 

ఆహు ఆశవదు, నిరెందదు, రోమ లి 

వరి శే, 

ఆరు తీర ఫుళు, ఒరువగె శివప్పు పులు, 

ఆరుపోర్ , 

క అగం, | 

ఆరూడం, ఒన్టు మేల్ ఏరియదు, 

ని ర్కామల్ నడక్క 0౦ 

ఆరోపణమ్, ఏీటుగే, 

ఆరోపి తల్, ఆఅవదూరు పేకుదల్, కర్ 

పిదము, 

చేల్ ఏరుబవన్ 

ఆకోగణం, ఏరువదు, పడికట్టు, ఏజీ, 

యానెపసాగన్ , కదిరె యోట్రి, 

ఆక న్స నంషపాదియమ్, 

జె ఏ 

సంపాదిప్పవన్ . 

ఆరవమ్, నలనడ తె, “1 
జ య ర 

మనమ్ నొందదు తుయరురువోర్ , 

ఆ రి, ఆరతి, తున్నం. 
ఆలీ 
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వూబిసు, తణిను, 

ఉ పవన వనాంతర, 

చాణవిశేష, ఒందువిధచాణ, 

అడిగ భువను, 

ధ్వని. 

అక్కి బదు లపయోగి సు ఒందుసస్య. 

నిఫుణనాగు, 

తోట, తోఫు, ఉపవన, 

తుంబు, విల, తూరు, రోమరాశి. 

"కెంపుహుళ , బింగణ్ణం 

నిరంతర కలవా, ఎడెబిడద పోరు, 

వా తిదుదు, 
జాతి / 

ఆరోపిను, నించె. 

దూరు, ఇల దనించె వోకు, 
య 

వాతువను, 
వామే | 

ఏతి, వాతు, సోపాన, 
అలి 

అవ నె, 
జ 

బుజు భావ, ఒ లెయ బళిక నడ తె, 

దుఃఖినీదద్యు నొందదు, 

es తి, దుశిలు, 

[ఆర్తి 



ఆరు] "తెలుంగు 
అనాలో 

ఆర్హుండు, దుఃఖితు(డు, 

ఆ(ర్ఫుర్త్రు, ఒకనక్ను త్రము తడీనీనది, 

ఆర్లంకము, అలన, 
a య 

అర్హంళ, ము తేదనము, 
య మానాన 

ఆర్భటము. (మోయ, 

ఆర్భాటము, (మోయ, ఆడంబరము, 

ఆర్యు (డు. "పెద్దవాండం, నాట్యపరిఫాప. 

యందు “పెనిమిటి, పూజ్యుడు, మంచి 

వాండు, 

ఆర్య. పార్వతి. 

ఆజుగురు. ఆఆుమండి, 

ఆటు మో ముల వేల్పు, కుమారస్వామి, 

ఆలంకిగుడి. (ఆలంకేల్ఫు ఆలంక్కి బాల 

(క్రీడా విశేపుములు, 

ఆత౦బము, పట్టు, ఈత, 

ఆలపించు. రాగము నాలాపించు, 

ఆలపోంతు. ఆంబోతు. 

ఆలము, యుద్ధము, తేలుకిొండి, 

ఆలయము, ఇల్లు, గుడి, 

ఆలవట్టము, వస్త్రముతో గుండము గా6 

జేసిన విసనకల, 

ఆల వాతను. వెటుయొ కా పాదు, 
లు. 

ఆలస్యము, జాగు సోమరితనము, 

ఆలాపించు, రాగముతీయు, దుఃభిం చు, 

శ 

తమిళము 

ఆరన్, తున్న త్తియ్య ళ్ళావవన్ , 

ఆరు తీర, ఒరునతు తిర తిన్ “పెర్, 
pr.) బీ వాడీ 

ననెందదు, 

ఆర్బాట్లం, అనుక ళం, ఓ, ఆడ 

బరం. 

ఆరియన్ + “పిరియవనన్, వద మొళలి నాట 

గంగ లిల్ అరి* డెయోన్ ,. కణవ 

నుక్కు_ నొలుం ఒరు-చొల్ ,నలవన్, 
౧ య 

ఆరియె దుర, శాలి, 
ఆ ౧ 

ఆకూెపీర్ , 

ఆరుముగ కడవుళ్ , నమారసామి. 

వళన్'బెగళ్ ఆడుం ఒరు విళెయాట్టు 

అఆలంబర౦ి, ప్మటుకో్క్కో_డు, ఆ_డైకలం, 

ఇలంబం. 

(పాజ్లిల్) ఆలాపనం వెయిదల్ . 

ఎరుదు, 

ఆలం, పోర్, లేళ్ కాండి,నీర్, మజర్ ౦ద 

పూమళు యూయము, పాంబిన్ నంజ 

ఆంబుక్యా_డు, 

ఆల యమ్ వీడు, కోవిల్. 

ఆలవట్టమ్, తుణీయినాల్ ఉరుండెయాగ 

జె పట విసిరి, య్య ప్పర్దు పిసరి 

ఆల వాలమ్, ముదల్, నుర తడియిల్ 
re) 

పాతి, 
నం! 

తామదం, కోరస్ వీణావ్క.దల్, 

కన్నడము (ఆలా. 

| దుఃఖిక, 

ఒందు నమత, “ని నెదం 

అల్ల, 

ఒ ళ్ళతన, 

ధ్వని, 

ఆడంబర, గదల, 
యు 

గండనన్నుమరియాచెయాగి కర ఆయు వ 
మాతు, పూజ్యను, జ ళ్ళేయవను, 

దుగ కాళి, 
౧ 

ఆపఘుమవుం ది, 

షణ్ముఖ, కమార స్వామి, 

చాల క్రీడెగళు, 

ఆశయ, పీడిత, 

రాగాలాపనిమాడు, 

ఎ త్రినవోరీ, 

యుద్ధ, చేలళినకొండి. 

మౌన చేవళ. 

బటెయన్ను సుతాగి మొడిద వీసణి గే, 
వక నా! , 

మరదపాది, గిడద పాది, 

సోమరిత్ న, 

ఆలాబి త్తల్ , రాగం అఆలాబిత్తల్, రా.వన్ను అఎసిస, దుఃఖిస్కు ' 

వరునుదల్ , 
ళు 



అలి ] తెలుగు 

ఆలి, పం క్స్ చెలిక తె, 
అట అజాత 

ఆలింగనము, కౌగిలింత, 

ఆలుకము, గనుసుడ్క, వేమగడ,. 
(2 ణి 

ఆలుగడ, ఉరగడ్క, బంగా శళెదుంపలు, 
అ (రి ౧ (౬ 

ఆలేఖనము, చిత్తరువు (వాయుట, 

ఆ లేఖ్యము. (వాత, చిత్తరువు, 

ఆలోచన, యోచన, సలహా, తలంపు, 

ఆలోలము, చంచలఅ మెనది. 

ఆవకాయ, మామిడికాయ ఊరుంగాయి, 

అవను, కండలు ఇటికలు మొదలె నవి 

శాల్చుచోటు, సూళ, ఆవాసము, 

ఆవ ర్తనము, మరలుట, పాఠముమయొక్క 

వలె ఒకనూరు తిరుగుట, ఒకమారు 

వేయుట, 

ఆవ రనీయము, మరలింపవగినది, వలింప 
వావి 0౧ 

దగినది, 

ఆవ రము, గుజుపునుడి, నీటినుడిి మర 
ఆలి అ 

లుట్క పాటముయొక్క్ల వలే, 

ఆవ రితము, వల్లింప(ఇత్యాదిబడినడి, 
అట ౧ - 

ఆవల, పిమ్మట, 

/ _ 

ఆవలి, ఆవడి హావడీ, ఉప ద్రవము, 

ఆవాలు, అవగిం జలం, 

ఆవానానము, ఆ హోన ము, సీలు పు 

మంత్రోచ్చారణ, డెవశ కిని వి” 

హాదుల్లయందు (ప వేశింపంజేయుట, 

ఆవాపొత ము, పీలువంబడినదిం ( 

తమిళము 

వరిశె, పణిప్పెణ్ 

కటిత భుదల్ 
లు 

వెళ్ళిక్కి_ళంగు, 

ఉరుశెక్కిళంగు౫ళ్, 

కీవియం ఎళుదుగ. 

ఎళుతు, శీ వియ౦, 
m= ల 

యో-చ నె, 

చంచలమొనదు, 

అవక్కాాయ్, మాంగాయ్, ఊరుగాయ్, 

తాల, 
Ra) 

అవమ్, పానె, కర్గళ్ ముదలియవై 

గళి కుకుం ఇదం, చూళం, 

పీస్ తిదుంబుదల్ , పాడడం పడి క్రల్, 

పాడం పడి తల్ ఉరుప్పోడ తగుం 
దరు, 

కదిరెయిన్ శుళల్,, తణ్రీరిన్ శుళల్, 

తీగుంబుదల్, పాడంగశే ఉరు 

ప్పోడువదు, 

లు 

ఆవల్ , పిన్నల్ + 

తొల. 
౧202 

అవళి, తొలె,. 
Rae) 

కడుణు విదైగళ్.. 

ఆవావానం, అప్పు, మందిరం ఓది 

“జయ్వీకళ కియె విగిరంగ ళిల్ (పవే 
wD మెలా ౧ 

చిక్క “శయ్దల్ , 

ఆచాహిొతం, అశేక్క_ప్పట్లదు, 
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[ఆవా 

గాణునుగడె, వేనా చె. 
య ద 

బటా "మె, ఆలూగడ్డ, ' 

చిక లేఖన, 

బసవా, చిత, 

యోచ నె, సలహా, 

చంచలఅలచాదదు., 

మావినకాయి ఉప్పిన'కాయి. 

ఉప దవ, 

ఆవ గే, కువ్మరడ ఇటి కమొడువర 

భటియ ఒలె సళ్ల, 
లు న 

హాండరుగువుదు, బాయిపాఠ మొడువదు, 

కిం దిరీగి'సలు యోగ్య వాదుదు, భాయి 

కోదురె నుళి సీరిన సుళి, బాయిపారఠ, 

| 

వ లె హోకిరువుదు, 

ఆమేలె, . 

తొంద రె. 

అక్కు రె, ఆవశ్యక, 

తొంద రె. 

సాసుె, 

అహ్వాన, దైవళ క్తియన్ను మ్మిగవాగ ళ ల్లి 

ఉంటు మాడువును. 

క రెయల్పట్రదు, 



ఆవి] తెలుట 

అవి. శ్వాసము, తాపము ఆవిరి, 

ఆవించు. చాసినమీదంబెట్టి ఆవిరితో. 

ఆవిగ్నము, ఆజేగము నొందినది, 

అవిడ, ఆమె, 

ఆవిధము, తొలచెడు సాధనము, 

ఆవిరి, ఊవ్మము. 

ఆవిర్భవము,. పుట్టుక, 

ఆనిర్భవించు, పుట్టు, 

ఆవిర్శూతము, పుట్టినది స్పష్టము, 

ఆవిష్కరణము, (పక టనమ్ము వెల్లడి, 

అవిష్క్లరించు, (పకటించు, జలయించు, 

ఆవు. గోవు, 

ఆవువండు, నాట్యపరిభాహయందు 

రండి, 

ఆవుత్తుండు, నాట్యపరిఖభాషయందు 

చావ, - 

ఆవ్సలించు, ఆవులింత విడుచు, జృంఫేంచు, 

ఆవృకము, చుట్టుకి నయబడినది, 

ఆవృ త్రేము, తిరుగుడుంబడినది, 

ఆవృత్తి. తిరుగుడు, (ఒక తడవ, వళ్లె, 

paar) 

ఆ వేగము, తొట్రుపాటు, 

ఆవేగి, బొద్దికూర, 

ఆ వేదికు(డు. తెలెపెడువాండు, 

ఆవేదన, వేగముచేత 6 గలిగెడు వేదన, 

ఆజేదనము, తెలుపుట్క చాధ, 

తమిళము 

ఆవి వెస్పం, వెప్ప ల్రీనాల్ పుైపోల్ 

మారువదు, 

ఆవియినాల్ అవిప్పదుు + మెప్పదు, 

ఆవిగినం, కలవరము డెందదు,ః 
౧ an 

అవళ్ , 

ఆవిదం, తుళేక్కు_౦ కరువి, 

ఆవి, ఫపుగె, 

pe a వ్ర 

అష అప్బదు, pe 

పిజందద్తు తెళివు, 

విళ౦బర౦, వెళిప్పడు తల్, తిర ప్పువిళా, 

ఆవిష్క_రిప్పదుు విళంబరప్పడుత్తువదు, 

వళిష్పృడుతువదు, 
అటే 

ఆవు, పశు, మొడు, 

ఆవుకన్ , నాడక మొలియిల్ తన్ దె, 
| చా 

ఆవు తన్, నాడక వెంలియిల్ ఆతాన్, 
బటి 

కొట్లాని విడుదల్ , 

అవిరుత౦, చుటి వలయాకారమా నదు, 

ఆవిరు త్తం, తిరుంబ తిరుంబ వరువదు, 

ఆవిరు త్రి తిరిప్పి తిరిప్పి ఉరువు పోడు 

దల్. 

ఆవిరు శ్రీ, అనుకీరమమ్స్ వరి శె, 

ఆవేగం, త డమౌట్టం, 

ఆ వేరి ఒరువగ కీర, 

ఆ వేదకన్, సెయ్ది త్తీమబవన్ , 

అఆవేదనె, జీగం అలదు దురిద తినాల్ 

ర్ం డాగుం జీదసనె, 
= 

ఆశేదనం, తెకియప్పడుత్తువదు, ఉ చాజె, 
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ఆవి వాూబె ఊగి. 

ఆ వేళహోండిదదు, 

ఆక్, 

దైరి7. 

ఆప్కి బాస్పు, 

జన్మ, 

జన్మిసు, హుట్టు "బెళ కిగెబరు, 

హుట్టిదుదు, (పకటిసు, 

(పకటిసు, బయలాగు, తలెరెతెగాయు, 

(పకటిసు, 

ఆకళ, 

నాటక దల్లి తందె, 

నాటక దల్సి భావ, 

జృంభిసు, ఆక ళీను. 

సుతు, ము తిరువుదు. 
జూ జావ 

అడ్డ వాగి తిరుగిరువుదు, 

తిరిగిస్కు చాయిషపార, 

ఆన్నుక మణి కా, 

భొడికూర, 
© 

సమాచార తిళిసువుదు, 

ఆవేద నె, 



ఆశే ) తెలుగు 

ఆశేదించు, తెలుపు, 

ఆ వేదితము, తెలుపబడినది, 

అవేళశనము. శిల్చశాల, (పజేళము, 

ఆ వేళము, ఒడ లెటుంగమి, 

ఆవేశించు. పూను, (ప్రవేశించు. 

ఆవేశివండు. అతిథి. 

ఆవేస్తకము, ముంద్లకం చె, 

ఆ, అస, దిక్కు, 

ఆళపడు. అపేతపడు, 

ఆశయము. అఫ్మపాయము, ఆధారము, 

మనస్సు, సాొనము. 
® 

ఆళశరుండు. అగ్ని, రాకుసుడు. 

ఆశ పాత భంయను. (ఆశా పాత కు (డూ) 

అ శ్యాశగల వాడు, 

అళాబంధము. ఊజట్క ఆఅఆళశయొక్క 

ముడి సాలెపటు, 
ర 

ఆకించు. ఆెపీతీంచు, 

ఆశితము, తినంబడినది, 

ఆశీర్వదించు... దీవించు. 

ఆశీర్వాదము, దివన, 

అకీవినము, పాము 

అఆశీన్సు. పీరఠరముకోరుట, ఆశీర్వాదమా 

పాముయొక రోం, 

అఆకుగ ము, బాణము, గాలి, 

ఆశువు. వేగము, 

ఆకుళురు ణి. ఆగ్ని. 

ఆళ్లో తరము, కోరిక, 
" nr. 

ఆశౌెౌచము, అళుచిక ము, అంటు, 

తమిళము 

| ఆవేదిప్పదు, తెరియప్పడుత్తువదు. 

ఆవేవెతం, తెరియప్పడు తీయదు, 
టు 

తన్ని యరియానుల్ . 

ఆవేశ తల్, సిర వేశిత్తల్ , 

నోక్క ౦, ఎణం, ఆదారం, మనం, 
ల 

ఇడం. 

జ్చీరాక, (అదిగ ఆశ ఉడయమవన్. 

అఆశాబందమహ్, లిరుద్ తి ఆశెయిన్ ముడి, 

ఒటరె. 
చా 

ఆకిటారుదల్ , 

ఆ? పాంబిన్ కోరె. 

చేక్షి గ్ల 

ఆశికమ్' శాప్పిడపట్రదు, 

ఆశీర్వది క్తల్, ఆ?ికూ కల్". 
అటో 

ఆశీర్వాదం, FE 

పొంబు, 

కోరె, 

ఆకుగ మ్, బాణం, కాటు. 

ఆకళువు, తురిదమ్, "వేగం. 

అఆకుళకుతు ణీ, అగ్గిని, 

౮ ఆన త్త్రమ్, కోరిక, 

ఆశౌచమను, తీటు, కుదమి-న్మె, 
(on) థి — 
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ఆవేశనం, శిల్పకళా లె యుళ్ పిరవేళి తల్, 
యె వామి 

ఆశీస్సు, నలంకోరుదల్ , ఆళి పాంవిన్ 

కన్నడము [ఆశా 

తీళిసు. 

బోధిసీిద మాతు, 

శిల్ప శా లె (దు వేళ, 

మెమేలె ఎచ్చరికె ఇల్ల దె ఇరువుదు, 

ఆ వీ; హోగు. 

విుందాళి. ఆతిఫి, 

ఆ జేవ్తకం, ముళ్ళినాల్ వేయప్పట్ట ఎడు | చేలి కంసపె, 
ప్పాన ఎడం. 

ఆకె, దిక్కు... దిక్కు, 

ఆశెప్పడు, ఆఅపేన ఇను, 

ఆధార, స్థాన మనస్సు, అభీ పాయ, 

అగ్ని, రాకు స. 

అ శెయముడి్తి జేడర హు“ద బలె. 

ఆకీర్య చన, 

హానిన విషద కో రెనాల్లు, 

ఆపేక్షీసు. 

తిండిరువుదు. 

ఆశీర్వాద మాడు, 

ఆశీర్వాద, హోవు. 

పత్ర వన్నుు అరెయు, 

ఆశీర్వాద, కోరె వాల్లు, 

వాం గాలి, 

జే 

అగ్ని, 

హోర కె, 

అంటు, మెలిగ, 



ఆశ్రమము, (బహ్మ చర్యము మొద ల నవి, 

పరశాలు మఠము, అడవి, 
“ 

ఆశయము, (పొఫు బలవంతుని ఆశ 

యిం-చుట్క ఇలు, 
య 

ఆకయాకు(డు, ఆగ్ని, (పాపు, చెజ చు 

చాడు, 

ఆశయించు, ఒకరి అండనుగోరు, 

ఆశ్రవము, అంగీశారము. 

ఆశవుండు, మాట డాంటని వాయు, 

ఆశితము, ఆశ్రయింప (బడినది, 

ఆ(శిరు. డు, ఆశయించుకిొ నియున్న 

వాడు, 

ఆకుతేము, అంగీకరింప(బజినది, 

ఆళి పము, కొ(గిలింప6ంబడీినది+ 

అశేచము. ఆలింగనము, ఒకానొక నత్నే 

త్రము. 
ఆళ్వళ్ళేము, రావిపండు, రావి చెట్టు, 

అశ్వము, గుజ్తిముల గుం పు, 

ఆశ్వయుజము, ఒకానొక మొ'ససము, 

అశ్యనీంచు, ఆశ్వానీంచు, ఊబడించు. 

ఆశ్వికుడు, గుల్ల పు శాతు, 

అశ్వినము, ఆళ్వయుజమొ సము, 

అశ్వ నేయాలు, అశ్వినీదేవతలు, 

అశ్వీసము, గుజ్జము, ఒకడినము నడువ 

దగిన దూరము, 

ఆశ్వీయము. గుజ్తిముల గుంపు 

అఆహథఢభూతి. మోసకాయు, 

ఆహెఢము; ద్రైవ్మా చారి భరిం చెడు 

మోదుగకోల, నీ 

ఆస, అెపేక్సు దిక్కు, 

తమిళము 

ఆచ్చరియమ్. 

ఆ ళమమ్, బిరమ్మ చరియం ముదలియ వై 

పర్షశాలె, కడిల్, మడం, కాడు, 

అ శయమ, అండుదల్ , బలవానె అండి 

సిళ₹ ర్రల్ ,. వీడు. 

ఆళయాళన్ , ఆగిన, ఆదవరవు కెడుప్ప 

వస్ , 

ఆయి తల్ ఆండకోరుకదు. 
0) 

ఆ(ళవం, అంగీకారమ్, ఒప్వుదల్ , 

ఆళవన్ , పేచ్చు మారాడవన్. 

ఆ శిదమ్, ఆఅ శయిక్కప్పట్టదు, 

ఆ శితన్ , అయి త్తుక్కొాాండు ఇరుప్ప 

ఆ(కుదమ్, ఒప్పుకొ, శృ్ళస్పట్లదు, 

ఆళి ష్క ఆలింగ నం శెయ్యప్పట్టదు, 
ణకు లు 

య pr.) 

అశ్వ తమ్స్ పూవరళమరం, ఆదిన్ ప్పళం, 
నానాటి 

అశ్వ యు జమ్, కిరుమాద తిన్. *పెయర్ 
గ.) 

ఆళ్వసి తల్, ఆబుదల్ కూటుదల్ , 
—O 

ఆక్షకన్, జడిరెకీటి. 
= అలు 

ఆశ్వినమ్, ఒరుమౌద శ్తిన్ “సెయర్ , 

ఆశ్వినేయర్ గ భ్ అశ్వినీ దేవదె నల్ , 

ఆ$్వీనమ్, కుషి రె, ఒరునాళుక్కు_ 

నడక్కు_ ముడింద దూరం, 

ఆశ్వీయమ్, కదిరెగ లిన్ సమాగం, 

ఆపషాడబూ%, మోళ శ్క్ళారన్ 

ఆహడమ్, బిరమ్మ'చారికె యిల్ ఏందుమ్ 

కోల్, 

ఆకె, అ పేక్షై, కోరిక ర్క 
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ఆశ్చర్య. 

బ్రహ్మ చర్యముంతౌద ఆ శమ? ళు ఏలె. 

వమున్తె మద అడవి, 

ఆశయ బఅవంతన “నిెరళుు నెరవు, 

మనె, 

అన్ని, ఊరుగోలన్ను -కెడసువను, 

నకవుమాడు, 

ఒప్పువుదు. 

మాతు, తప్పదవను. 

అళయి సల్పట్రదు. 

ఆశ యగొం డిరువను, 

ఆ గీక రిసల్పట్లదు, 
Je) 

తందికొండిరువ. 

ఆలింగన ఆశే నత త్ర, 

అక్నక్ణ వృత. 1 

కుదురెగళ గుంపు. 

ఆక్షయాజ మాస, 

శాంతే గొలిసు పరిచ్చేద, 

కుదురె సవార, 

ఆక్యయుజమౌస, 

అశ్వినీ లేవ తెగ ళు, 

కమగెయ ఒందు దినద వోది అషుదూర, 
లు 

ర్ చు గె తండదడు, 

వంచక, 

(బవ్మా చారి ధరిసు 

కోలు, 

మోదుగ” ము తిగ్గా 
pant = | 

| ఆఅెపీక్న, దిక్కు, 



న ఆ తెలుయ ] 

ఆస క్రి 9 ఆెపీక్ను, ఆక, 

తాటి 

దండ చిపోక, నిలుచుట, 
pane 2 ) 

ఆసన్నము, దాపెనది, జాంఫు, సమిప 

వముదంలిది, 

ఆసన్నుండు, సమిోపమందున్న వాండు, 

ఆసరా, (పాపు, ఆశయము, 

ఆ సవము, కలు వూంచే నె, 
య 

ఆఅసాదనము, పొందు, (పా పి, 
por. | 

ఆసాది, మొదిగ వాడు. 

ఆసాదితము, (పా పము, "పొందయుడినగి. 
అలీ 

ఆసామి, మనుష్యుండు, ఉద్యోగస్తు' 

ఆసా“ము, జడివాన, 

ఆనించు. అ పేవ్సీంచు, 

అఆనికన్, అనసికలవా6ండు, 

ధుండు, 

అనికము. ఈనికిషట్ము కూర్చుండినది, 
వక 

యు ఖన్లా 

ఆనీదము, అడగింపయుడినదిి చక్కలగా 
ణి 

ఆసిద్దము, అడ్డగింపంబడినది, చక్కలా 

సిద మెనదె, 

ఆసీను నడు. కూర్చున్న వాండు, 

ఆనురము. ధనమిచ్చి కన్యను గొని వేసి 

కొ నెడు వివావాము, బొంతశాకీ, 

ఆనురి, నల్ల ఆవాలు, రాతసి, 

ఆనురణము, నల్లాచాలు పండు పొలము, 

ఆసేకము, చల్లుట, తడినిన, (పియుమెన, 

ఆసేదకము, (ఆసేచనము) ఆ సేచనకము, 
ఎంత చూచినను తనివితీరనిది, 

తమిళము 

ఆశ, పటు, 

ఆసనం, మి, ఉశా్కారువదరు్క్కు_ 

పలకె, 

ఆసన్నమ్, అకుగిల్, సమీప త్తిల్ , ఆణ్ 

(మెయిల్. 

అరుగిల్ ఇరుప్పవకా. 

ఆసరా, అం డై, ఆశయం, 

ఆసవమ్, కళ్, లేన్, 

ఆసాదనం, "పిరువదు, (పా ప్రీ, 

ఆసాద్కి చెక్కి_లియన్ , 

ఆసాదిక స్, "పిబప్పట్లదు. 

ఆసారమ్, చెరుంమ శే, 

ఆకి క్రల్, అపేషీ క్రల్, 

ఆనికన్, పోర్వీరన్, కాయిల్ వాళ్ 

ఆ _డైయవక్ - 

ఆనసీదమ్స్ ఇరుప్పీడమ్. 

ఆనిద్ధమ్; తడుక్క_ప్పట్లదు, నాగ సిద్ద 

మాక్కెయదు, 

తడుక్క_ప్పట్టదు. 

ఆసీనన్, ఉట్ శార్ న్టవకా, 

ఆసుగమ్, పణంకొడుతు సె చిరుముణం 
జ చ 

“శఇెయ్దల్ , 

ఆనురి కరుష్పు కడుగు, రాకని, అరక్కి, 

ఆసనసురణమ్్ కరుం కడుగు విళ₹యుం 

నిలం౦; 

తెలా మేర్కు_మూలలె యిన్ దిక్ పాలకళ౯ా, 

వూట యా 

ఎవ్వళ వుపారాలుం తృ్పియా గాదదు. 
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కన్నడము (ఆనీ 

ఆపే కె, అ, 

వీర మక్కి పద్నాసన యోగాసనగగు శ్రీ క్ 

ముత్రిగె హక దె నిలువుదు, 

వా తిరబరువ, 
లలి 

మోపదల్లి రువను, 

బెంబల, ఆశయ, 

హపాండ్క పుష్పర స, 

'పొపప్పి, హోొందు, 

వమూదిగరవను, 

(ప్రా ప్రవాగిరువుదు, 

ఆసామీ, ఆశు, ఉద్యోగ స్ప, 

జకీమ లె. 

-సేక్షీ సు. 

ఖ ఢాయుధ ధారి, 

మరె, వంతిరువుదుదు. 

వాసునాగిరువుకు, నిల్లి నిరువుదు, 

ఆడ్డిమాడిరువుదు, తడహోకిరువుదు, 

కోంతీరువను, 

కన్నెయన్ను రొక్క కె కొండు 

మదు వెయాగువుదు, క ప్పాద కాగి, 

కరిసాసువె, రాత&నీి, 

కప్పుసాసువె బెళ ద నేల, 

నిర్భతి, 

రి చల్లువుదు. నెనెద, (పిశోవాద, 

ఎషునోడిదరు మన తణియ రు వసువు, 
వ అనీ 



ఆఖ్యా ] “తెలుంగు 

అఆస్క దనము, 

రము, ఇంకట, 

యుద్దము, తీర సా. | 

ఆస్కందితము, అళ్వగతి భేదము, 

అస్మా_రము, ఆధారము, 

ఆ సీ, హడంబెట్టిన భననూ, 

ఆ స్టీశాయడు, ధనవంతుడు, 

ఆ సీన(డు. భగవంతుం డుశ్నా దని 
అటే 

నమ్మువా(డు, శ్రద్ధగ అవాండు, 

ఆ సీర ము, పఐణవ(బడినది, 
అనాలి గమ. 

ఆస్థ ఆసనము (పయత్నము, అ పేతు, 

త్రేరిక, 1శద, ఫి ధి 

ఆస్థానము, (అస్థాన్సి సభ, రాజసళ్, 

ఆస్సదము, చోటు పని, నిఅవు, 

ఆస్నాలనమా, (ఆస్నాలము) చణిపు, 

ఆస్ఫాలిలేము. చలవ (బడినది, 

ఆస్ఫోట, ఆడవివులై. , 

ఆస్యోటము, జిల్లేడు చెట్టు, 

ఆస్పోటననము, చఅపు, పోటు, -ఏలిక , 

ఆఫ్నోటని, రత్నములక బెజ్జము వేసెడు 

నరాదిః 

ఆస్యము, మొగము, నోరు, 

ఆ|సము, నెత్తురు, కన్నీరు, 

యి 

అస్వదనము, (ఆస్వాదించుట) అనుభ 

' వించుట, చపిచూచుట్క లినుట, 

ఆస్వదించు. (ఆ స్వ్వాదించు) ఆనుభవించు, 

చపిచూచు. 

ఆవహాళము, వదువు, ముహ్కు_న కలుగు 

రోగన, 

ఆవాతము. తప్పుట, కలుగ శీరనిడి, 

కొటంబడెనది, (కొ తృగుడ్డ, 

తమిళము 

పోర్, యుద్దం, అవమదిప్సు బూమి 

వ్ జలం ఇలివు, 

కదిరెయికా ఒరువిద నడే, 

ఆస్కాారమ్, అదారమ్, 

ఆన్కీ ఫపుచెతువే త పణం, 
అటి రా బిర టు 

ఆ స్ప్శారకా, పణళాారకా, 

ఆ సీకకా, చెవనందికె్మ.. యుళ్ళవకా, 
బీ 6... రూ 

ఆ సీరగమ్, ఫరవప్పటదు, 
ఆ టు 

ఆస, ఆస్థానం, ముయర్సి, అపేకై, 

కోరిక ఇ, శనై 

ఆస్థానమాు, రాజస భి, సమ్ముక 0, ఆదీనం, 

అస్పదమ్, ఆడమ్స్ వేర, ఇరుప్పిడమ్, 

అస్బాఅనమ్ తో శై రట్టువదు. 

(తోళ్, తొడె ముదలియవెెతటపటదు, 
ర =“ కుట 

ఆస్నోట, శాటునులి 
౬ య 

ఎరుక ౦ జెడి. 

తటుదల్ , అడి తల్, ఉడేె తల్ , 
వూ అలానె రం లి 

ముత్తువ_౫ రాక్కళిన్ క్క ఓ ప్రైపోడుం 

— 1 

ముగం, వాయ్, 

ఇరత్హం, కణ్లీర్, 

కస్తము, ఒళగుదల్ , 

ఆస్వదనమ్, అనుభ విశల్ , రుచిపారల్ . 
శ అటి అనీ 

ఆనువది తల్, ఆనుళభవితల్ రుచి 
హలీ వూ 

పార్చదు. 

నోయ్, 

దదు అడక్క_ప్పట్టదు, పుదుతుణి, 
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ఆవాకమ్, తేప్ప క్రై. నడక్కముడియా 

న్ 
కన్నడము: [ ఆఘా 

పోరు యుద్ధ, తిరస్కా_ర్క, ఇంగిసు, 

కదు 5 చాలిన బగా ఆశ్వగతి, 

ఆధార. 

ఆ సి. 
nr 2) 

ధనవంత. 

దేవరిద్దా'రె ఎందు నంబువను, 

LCA Et అయం చస థి జ 
(పసరిసల్పట్టదు సుప్ప!త్త గె 

ఆస్థాన, అమేయ కోరిక శ్రదైః 

రాజస భి, 

ఎడ, ప్ "కలస నెరవు, 

దప్పళిసు, 

చప్పలళిసిదుదు, 

అడవిమళల్లి గె. 

అక్క_వృతు._ 

కీలిగా వీట్కు చప్పరిసు, 

రత్నగళిగ తొలహాకు నూజీ, 

శాయి ముఖి, 

రకద కణీరు,. 
జాతం ళా 

సురియువుదు. 

సవినోడు అనుభళవిసువుదు, 

ఆనుభవిను సవిసోడు, 

తమక ఆళలారదు హాడెయల్బ్పటణు, 
లు 

హొ సబ పె, 
కు 



అహా ] తెలుంగు 

ఆసహారించు, ఆకరి ౦చ్కు అపవారించు; 
వ 

ఆరగించు. 

ఆవా ర్త, ఆనారించు వాడు, 

ఆనవావనము, యజ్ఞ ము, 

అవావనీయము. (తేశాగ్నులలో నొకటి, 

ఆవానము, యుద్ధము, 

ఆహో, కురా; సరి 

ఆహారము, భోజనము వంటకము, అప 

హరణవు. hee. 
ఆవహారి, లినువాయడు, 

అహారించు, ఆరగించు, 

ఆహార్యము, తెచ్చుకొనందగి నది, "వేషము, 

ఆవావము. పశువులు నీళ్ళు తాగుట కె 

చావివద్దను3డు తోటి; యుద్దము, 

అఆహికము (పతిడినమువ చ్చెడి జ్వరము 

అఆహితీము. ఉంచబడినది, చేయబడినది, 

ఆహితాగ్ని, అగ్ని హో తమునుం చుకొని 

యుండువాండు, సోమయాజి. 

అవుత ము, 'వేల్వంబడినది, 

ఆహుతి, అగ్ని యందు చేల్పుట. 

ఆహ్లాదము, సంతోషము, 

అహ్వానము. పిలుపుః 

ఆళి, పం క్ల ఇలిక శె ఆడ్డకట్టు, 

తేలు, నిర్మల మెన మనస్ఫుగలది. 
GG a 

ఆకు. (ఆశువృ ము తపు చిష్పలవంటి 

ముండు చేహమందుగఅ ఒక విధమగు 

పంది, 

ఆళు వారు, (ఆళ్వార్పు వారి భ క్షు (డు, 

గరుత్మం తుండు, 

TD—14 

తమిళము 

ఆవారి తల్ అఆ౫రికి తల్ ఆప 
ఇ ద er. 

రి తల్ $ విరుందుణువదు, 
టి a) 

ఆవా 8, విరునుణ్బవన్ , 
జి య 

ఆహవనమ్స్ వేళ్ వి. 

ఆవకవావనీయమ్, (తేతాగ్ని గళిల్ ఒ(ను. 

ఆవావం, పోర్, ఒరు లిం 

ఆహా అప్పడియా! సరి. 

ఆహారం, కాప్పాడుు అపగరి త్తల్, 

ల NEN 
ఆణిత్తుకాక తక్క. 

మొడుగళ్ తణ్లీర్కడిప్పదరు క్కా_గ 
కటివె లీరును.౦ ళలొటి, శండెే, 
bm ది రం రెం 

ఆఅహికము, ము్రెజ్వరం. 

ఆహిత మ్, వెకపట్టదు, శయ్య 

ప్పట్లదు, 

ఆహీతాగ్ని, అగి నియె అహైక్కా_మల్ 

పాదుశాస్పవన్, సోమయాజి, 

ఆహుతి, అగి నియిల్ హోమం శెయ్దల్ , 
౧ 

ఆవోదం, మగిళ్ చ్చి. 
య 

ఆహ్మానమ్, అళిప్ప. 

అళి పణిప్పెణ్, తడ కేళ్, 'తెళివాన 

'మనదు. 

ఆకు, ముతుప్పో(న ముట్ గళ్ దేగ 
6. అశ 

ములాముడతు ఒరు పని, 
ర యూ 

ఆళ్యార్ , వారిభ కన్, గరుడన్ , 
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ఆ 1 సు, అపవారిను; ఎడమాడు. 

మొ రాటమొడువను, తీంబవను. 

యజ, సవన, 
జా 

(లే తాగ్నిగ ళల్లి ఒందు అగ్ని, 

కాళ గ, 

ఊట, అడిగె అపహరణ, 

ఈ ల్టువను, 

నె వేద్య స్వీక రిసు, 

ధరిసతక్కదు, 

దనకరుగళు, నీరుకు డియువు దక్కె_ భావి 

వాత్తేర కట్రిద తొట్టి, యుద. 
థి 

దినఒందేహూ త్తి? బరువ జర, 
టీ 

ఇటిపువ వసు, మొాడివదు, 
Je) అలి 

అగ్నిసగో,తవన్ను శాపాడువ సోమ 

రాజ్, 

హోమమోాడిరువ (దచ్య, 

పవోవుదలి అగ్నియలి చోకుక పడార, 
య యm (౧ 

ఆహ్లాద, సంతోష, 

బర హేళు, 

పం కి, గళ తె అగాక ణు, నీళు, నిర్జల 
కా కు 
వాద మనన్చినవను, 

ము త్రీనచిప్పెగళ మౌదిరి ముళ్ళు ఇరువ 
అటే 

హాందె, 

హారి క్త పహారిదాస్క గరుడ, 



వం. తెలుంగు 

ఇ, ఒక ఆమరము, 

ఇంక (ఇంకా ఇంక, ఇంకమో౭దట, 

ఇంకించు, ఇగిరించు, 

ఇంగితము, అభి పాయము, 

ఇంగిలాలు, మత్స్య భేదము, 

ఇంగిలికము, (ఇంగిలీకము తా శీవంటి 

ఎట్రినివ స్తువు. 

ఇంగువ, చారు వెందలగివానిలో నుప 

యోగపడు సొక వస్తువు పీంగును. 

ఇం చువి ల్పుడు. మన్మథుడు, ఇంచువిలు 

తుడు, 

ఇంటి ళాపు. గృవాస్థుఃడు, 

ఇంటిపట్లు. 

ఇంతి. య 

ఇందిర, అమ్మే, 

ఇందీవరము, 

ఇందు6డు, చం్శదుడు, 

ఇందుగు(పు, చిల్ల గింజ, 

ఇందుప్వు, సింధవలవణమ్ము జాతి 

యుష్తు, 

ఇందువారము, సోమవారము, 

ఇం(ద* మరువము, 

ఇం|దకీలము, మందర పర్వతే ము, 

ఇం|దకోశ ను, మం చె, 

ఇందగోపము, ఆరుద్ర పురుగు, 

ఇంద జాలము, కనుక ట్రువిద్య, 

ఇంషదజాలికండు, ఇం ద్రజాఅము చేయు 

వాడు, 

తమిళము 

ఆ 

ఇ, ఒరు ఎళుతు, 
par +] 

ఇని మేల్. 

సీర్ (జలం) ఆడంగుడల్,, 

ఇంగిదమ్, సాం గేదమ్స్, ఆపిపాయం, 

ఒరు మీన్ వగ. 

కలె పన నివన పొరుళ్, 
యం ది 

పబరుం గాయం, 

కరుంబుపవిలన్ , మన్దుదక = 
య 

ఇల్ వాళ్ నాన్, 

వీట్లిల్, మనెయిల్ , 

"సెణ్ , 

ఇందిర, అమ్మీ, ఇలక్కమి ఫాన్ మగలళే్ , 

ఇందీవరం, 

చందిరన్. 

ఒరుమొదిరి నిదె, తేళాంగొ నై. 

ఇందుపు 'సయిందవ అవణష్, కల్ 

ఉప్పు, 

ఇందువారం, తీంగట్ కిళ మై, 

ఇంద్ర, మరువమ్, 

ఇందిరకీలమ్, మంద రై పరువదమ్ (మె) 

ఇందిరకోశ మ్, 

ఇందిరగోపమ్ి, అరు శ్తిరై పుళువు, ఒరు 

ఇందిరజాలమ్, కకాకటు వితె, 
వతి, శి 

ఇందిరజాలకా, కనుకటు విత సెయ్ 
ర క 

బవన్ , 
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“షి ఎంబ ఆతుర, 

ఇన్ను మేలె, ఇదర మే లె. 

షఇంగను, 

అభి పాయ, సంకేత, 

మత్స రివ్ తరహా, 

ఇంగిళీక, ఆచ్చశకెంపు, 

హంగు. 

సోమవార, 

నురువక, 

మందర పర్వత, 

మంచె చప్పర, 

కంపు హుళ, 

( ఇంద 

మాయా జాల, కన్నుకట్లు గారడీ, 

ఇం (ద జాలమాడువను. 



ఇ01ద ] శతెలుయ 

ఇంద్రజిత్తు, రావణుని కొడుక, 

ఇం[దధనుస్సు, ఇం|దాయుభము. 

ఇం(దసీఅము, సీలమణీి, 

(లే కము, ఇం ద్రము క్ష ప్టవాచ 

ఇందలు ప్పకము, బట్టతీల, ఫేలుకిొరికి 

నది, 

ఇం[దలోకము, ఇం దుని పట్టణము, 

ఇం|దాణీ. ఇం(దుని భార్య, 

ఇం[దాయుధము, మేఫఘములందు అ"సేక 

వర్షములునఅ దై పతిఫలించుచు 

థనురాశారముగా కనపడు నూర్య 

కిరణము, 

ఇం దారి. రాతీసుండు, 

వరబా(డు, విషువు, ఇం. దావరజాో( విష్ణువు 

ఇం దియము, త్వక్కు ముద లె నని. 

"శీత న్ను, 

ఇం[దుండు. దీ వేయ్యదుండూ, (శేన్టుండు, 

ఇంధనము, -విదుగు, వంట వెజుకు, 

ఇంపితేము, ఇంెపెనది. 

ఇంపు, ఆనందము ఇచ్చ ఇప్ప ము, 

యోగ్యము, 

ఇంబు, ఇంఫు, 

టు, సంకటము, ఇక్కట్ల సంకటము 

ఇముగంధ. పచ్చేరు, అెల్టు, 

ఇతుధ న్వుండు, మస్మథుండు, 

ఇముశాకటము, వెజకు పం జెడి పొలము, 

ఇమ్వోవండు. సూర్యవంశ ఫు రాజులలో 

నొకడు, 

ఇంగము, మంచు, పే ల్యేముః ఫీమము, 

ఇగిరిక, హవిస్సు. 

| 

తమిళము 

ఇందిరబితు, ఇరావణనిన్ పీళె. 
అ a2 

ఇం దదనున్సు, ఇందిరనిన్ అయువమ్, 

ఇందిరనీలమ్, సీలనుణి, 

ఊయర్ నవక, 

వళుక్క_త లె, చక్ గళ్ కడిత్త ఠలె, 

ఇందలోకమ్, ఇందిరనికా పట్రిణమ్, 

ఇందిరాణి, ఇందిరనికా మనెని, 

పల ఇందిరాయుదస్స మేఘంగళిల్ 

వరుణంగ శే పిరతిపలిక్కు ౦ దనుస్సు 

పోలె వళేందు అగ ప్పడుం సూర్య 

నుడయ ఒళి. 

ఇందిరారి, అరక్కా_న్ + 

ఇందిరావరజకా, విస్తు. 

ప్రలకా, పంచేదియంగల్, ఐందు 

ఫులన్ గళ్. 

షందిరకా, చే వేండిరకా, ఉ ల్సేమ౯, 

ఇందనమ్, విజగు ముదలియ అడు "ప్పెరియ 

ఇందబిత న్, 

ఇంబ్బ్కు ఇన్నమ్, నల్లదు, ఇష్టం, తగుది 

యానదు, 
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ఇక్కట్లు, సంగ టమ్స్ ఇడుక్క_౯, రడి, 

ఇతుశందమ్, నెరుంజిల్ , 

ఇతుత న్వక, మన్మదన్ . 

ఇకుశాశటమ్, కరుంబువి ₹యుం నిలమ్, 

ఇత్వ్యక క, నూరియకుల త్తు అరళర్ ౫ 

ఇిల్ జరువడాః 

ఇక్, పనిత్తుళి, కళు మె, 

ఇషగిరి కె, అవిస్ఫు, 
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మేఘ నాథ, 

వీంగిణీ, ఇందన బిల్లు, 

నీల (కల్లు. 

(శేవ్ర వాచక, 

ఇం|దనలోక, 

శీ దేవి, 

అ స్కా ౧ 

విసు, 
భా 

ఇం[దియగ ళు తొగలు, రేతస్సు, 

చేజేందను, | శేషను. ర్యద్రను; (శేస్టను 
కటిగా అడిగె కటిగె, 
6 స) 

ఇంపాదదా 

అనంద వాదదు, ఇష్టవాదదు, యోగ్య 

చావదు. 

ఇంపు, తేణినువ, 

సంకట్క తొంద, స్టళ సంకోచ, 

గోతుర, 

మన్మథ. 

కబ్బినతోట, నెల. 

సూగ్యవంళద రాజను, 

మం చు, ల్? వామ, 

వానిస్సుం 



ఇన] తెలుణప 

ఇగిలిం చు, పండ్లను జారీ పఅ-దు, 

ఇగురుంబోడి. ఆడుది, 

ఇగురు, ఇంక, నిర్దలమగు చిగుర్కు అంప 

రము పండచుటునుం డెడు కండ, 
య లు | 

ఇగురుకూర. పులునులేశ వండిన కూర. 

ఇగురించు. చిగిరించు. (ఇగురి న ది_ చిగి 

రించీనడి) 

ఇచ్చ, చిత్తము, శాంతము, 

ఇ-చ్చక ము, (పియవచనన్సు (పియమ్ము 

ఇచ్చకములాడు, ముఖ పీ తీ-గా బలుకు, 

ఇచ్చగించు, ఇచ్చిం చు. 

ఇచ్చావతి, సంభోగము తప్పు తేక్కి_న 

ర్ విషయముఅ యందు ఇచ్చుగఅ ర్త 

ఇజారు, లాగు, 

ఇజ్య, వూజ, ఈవి, 

ఇటిక.(ఇటిక) బంకమట్రితో జేసి శాల్బం 

బడినడిా ఇష్టిక. 

ఇటువంటి. ఇట. 

ఇటువ లి. ఈలాగు, 

ఇడ, ఒక నాడి, నేల, బుధుని పెం ఢాము, 

ప్రురోడాశ పాత్రము, 

ఇడి, భక్ష్యువి శేషము, కాంచీ, 

ఇ కిక్కు_ము, పాలు, 

ఇడియంనొటు. కొటి పడగదోయు, 
శు లు 

ఇడీయం. -వీలు, 

ఇడిసిపడు, బద్దలు-గా లిపడుట, 

ఇడు, ఇచ్చు, కం దు, చేయు, 

తమిళము 

షఇఎనుప 6 కాటుదల్, ఇలచ్చవాయకా, 
అ ౬౦2 టబ 

జన్ , 

ఇజంగు, నిర్గ లమాగుం, ఇళ ంతుళిర్, 

ముల్లె పర్ కలె పిడితుకొొ_ండి 

రుక్కు_౦0 శడె. 

ళో bl పుళస్పిల్లాదకరి, వారిచ్చుకరి, 

3 ళా తుళిర్ ఇడు, (తుళుత్తుకి గాండద్యు 

కోరి క్క, అవా, 

ఇచ్చ ముగ నులి, 
an) 

ఇచ్చకంాపేకుదల్, ముక స్తుతి కేచ్చు. 

ఆశెప్పడు, 

సంబోగం తవిర మిడి విషయం” ిల్ 

ఇవై్చ్పైయుళ్ళ “సెల్, 

నిజారు(రీ). 

పూ డై, 

బృవాస్ప శీ, నరు, 

సింగల్ కస్ప్రమణ్ , కల్, 

ఇప్పడీప్పట్ట. 

ఇడ, ఒరునాడి, నిలమ్, బుదగిరగ తీన్ 
» par. 

మెౌనిబి, 

చెళేల్, 

ఇకిక్క_ము, క డాళడు, 

యె వు i 

ఇడి, పీళ ప్పబు, 

2. ఇడిప్పట్టు విళు, చుక్క శం క్కా_ గ 

పళ ౭దు కుళు దద, 

ఇడు కొడు కెయ్. 
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వలుతోరు హాలుకీరి, 
o£) య 

హాణు, 
వా! 

చిగురు, అంవర, వాణ్ణి వతిరుళుు నిర్హల 

వాగు, 

హులళిజేయినిదపల్య. 

చిగిరిను ఇగురువోకు (ఇగురువోకియద్యు, 

ఇచ్చె, శాం, 

(పియవచన, సో తమాడు, 

ముఖ ఫీతీయా గమౌత గాడు. 

(భమిను, 

సంభోగ హూరతు ఎల్లశ్చం గార స్నేవాగ 

కల్లి మనన్సిద్ద స్కీ, 

ఎ లేయు, 

వూబి, దాన, 

బృవా స్పతి, గురువు, 

ఇటి ౫, 

ఇంథ, 

ప్ర, 

బలమూగిన నాడి బుదసక్మె_ మడది, 

పురో డాళపా తె, 

ఎ డె, 

టగరు తగరు, 

ఒడెదు ఏసెయువుదు, 

సీళు, 

తుండుమాడు, 

ఇడు, మాడు, 



ఇకు ] తెలుగు 

ఇకుగడ. అసూయ, 

ఇడువు, ఆపద, 

ఇకుముపాటు, ఇడుముపడుట, 

ఇడ్డలి, ఇడ్దెన, 

ఇతము, పొతము, 

ఇతరము, అన్యము, 

ఇతడి, ఒక లోవాము, 

ఇదిగో. చూపుటను తెలుపును, 

ఇద్దుము, రెండు తూములు; 

ఇదైస, ఈవె పు, 

ఇద్దము, (పశాళము, పరిశుద్ధము, 

ఇను(డు, నూర్యుండు, రాజు, 

ఇనుపక చృడము, ఇనుపనోచి, జబితేం, 

ఇనుప చి ప్రైము, మందరము, 

ఇనునుడి, శెట్టి. 

ఇనునుడిం చు. రెట్లిం చు. 

ఇనుమునుమడు. మనుమని కొడుకు, 

ఇనుమునమరాలు, మనుమని కూతురు, 

ఇనుమూజు, రెండుమాటులు, 

ఇనుమిక్కి_లి. అత్యధికము, 

ఇనుము, ఒక లోవాము, 

ఇన్ని. (ఇన్నిటి ఇంత, సంఖ్యగ అది, 

ఇళము, ఏను(గు, 

ఇభ్య, ఆడేను(గు, ఒకయు రాలు, 

ఇముడు, అడగు పొందుపడు, 

అదన తమునాననతాో 

త మిశ ము 

పొరామె, 

తుస్ బం, 

నున్ బంపడుదల్ , 

ఇడీలి, 
(పె 

అనుకూలమౌగ పేశుదల్ , 

ఇది గాసమ్, పళ మైయానక దె, పళం 

కె, 

చెంబు: 

ఇదో, కరీప్పిటు శాటువదు, 
ర లు 

ఇరు కరుణి, 

ఇన్షపక్క_ం, 

వెళిచ్చం, తూయ్ మె, 

నూరియన్ , కదిరవకొ, అరళకాొ, 

ఇరుంబుకో్క్క_మణ౦, పులన్ గ శే జయి 

పదు. 

చిబుంక టియ ఇరుంబ్కు మండూరం ఎనిర 
టట అట ౧ 

మరుందు, 

ఇరుముడంగు, 

ఇర టెయాగుం. 
వ్ 

"పీరనికా పుదల్వక్కా పు త్రిరనికా పౌత్రి 

రక 

ద నిక్రా పుదల్వి. 

ఇరుము టె, 

ఇనుం అదికం, ఇరండుపడి అదికం, 
అం 

ఇరుంబుః 

ఇతుకో, 
టు మెలా 

యా నె, 
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ఈ రెగ౧. 
వి 

ఆపతు, 
mar) 

సంక టహోొందు, 

ఇడ, 

పాతం 

అన్య, ఇతర, 

పూస్వ గా థె 

హి రాలి, న 
అలలే 

ఇదో, తోరునువుదు, 

ఈక జె. 

(పశాళ, పరిశుద్ధ. 

నూర్య, ఆరస్మ 

జి లేందియ తె, కబ్చిణద గటియాద 
౬ 

అంగోటి. 

కబ్బణి దె కిట, మండూర, 

ద్విగుణ, 

ద్విగుణమౌడు. 

ముమ్ముగ న నుగ (పౌ తే. 

(పపౌతి. 

ఉం 

కబ్బణ, 

ఇషు, 
వత 

(ఆనె, 

“పాం ఆనె పటదరాణీ, 
రం ఉు ' 

| 
“జసహూంది కవాగు, 



ఇర] “తెలుంగు 

ఇర, ఉదకము, 

సరస్వతి, 

కల్లు మాట, భూమి, 

ఇరు, రెండు, 

ఇరుందల పాము, 

గల పాము, 

రెండు ప్రక్క ల6 దలలు 

ఇరుదఠతపలుంగు, గండ ేకుండ పత్నీ, 

ఇరులు, -ఏీకశటి, 

ఇరులుకొను. -వీకటిపడు, 

ఇరువది, రెండుపదులు, 

ఇలాకా, సంబంధము, 

ఇల్యాపతి. బుధు(డు రాజు, 

ఇలు, ఇల్లు, 

ఇలుజేలుఫు, కులడేనర , 

ఈ. ఒక అక్షరము, ఎదుటనుండుదానిని 

జలుపును, 

ఈంగడ. తాటివెటు మున్నగువానిని 
రో 

గి వెడి ఈడిగ జాతి, 

ఈం. డవాండు, ఈడి ౫వాండు. 

ఈక, పత్నీ ఎెటిక, 

ఈయ. మక్నీక, 

ఈంకియ, (ఈల పెం) ఈ6 లు, కం 

తము, 

ఈంయంటిశా డు. ఈ పెను ఆయుధముగా 

గలవాడు, 

ఈక, ఈమె, 

ఈయగడ, జాడ, 

ఈ. ఈవి. - 

ఈగ శాఒడు, శ్వాగ శీలుండు, 

తమిళము 

తీర్, కళ్, సొల్క్ భూమి. సరస్వతి, 

ఇరు, ఇరండు, 

ఇరుద లె పాంబు, ఇరండుప క ముం 

తలెఉళ్ళ పాంబు. 

ఇరుద లె పథ్నీ, గండ చేరుండం,. 

ఇరుళ్ , 

ఇరుళ డయ, 

ఇరుబదు, ఇరండు పత్తుగల్ , 

ఇలాకా, 

బుదకా, ఆఅరశకా, 

మె, వీడు, 

కోలడెయ్వం, 

ఈ 

ఈ, ఒరు ఎళుత్రు, ఎదిరిల్ ఉళ్ళ టె 

శాటువదు, 
ళు 

ఈళ వ, 

ఈళవ, 

ఇరకె,_* 

ఈ, 

ఈటి, కుందమ్, ఈట్టు. 

టి ఈట్రి శాా_రజా ఇంపందకొా, 
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నీరు హెండ, మాతు, భూమి, "సరస్వతి, 

ఎరడు. 

ఎరడు త లెగళ హాోవు, 

గండ భేరుంద, 

కతలు, 
టా 

క తలు మూడు, 
టి 

ఇప్ప తు, 

సంబంద్క ఇలాఖె, 

బుభ ను, రాజను,ః 

మౌని, 

కులదేవత, 

ఈ. ఇదు ఒందు ఆకర, 

మద్య వన్ను తె గయువజాతె, 

ఈది గె, 

గరి, 

ప్తె. (వాది 
శ్చ. 

త్యాగశీల, 



లు టి 

ఈచు ] "తెలుంగు 

ఇ 
ని 

'ఈచు, పాలు" వట్రిపోవు. 

ఈ చుకపోవు. చాను దూడను వేయు, 

ఈశటు, వ్యర్గము, 

Wy 
ఈడిగిలటబడు, “మొండి వేసికొని 

కూర్చుండు, చలికిఅయడు, లూ 

నము వయస్సు యౌవనము, జీవిత 

శఛశాలము, 

ఈడుపడు, సమానము చేయు, 

ఈడుపు. ఆకర్ష ణము, 

ఈడుపెటు,. తాకటుసపెటు, 
లు (9) (I) 

ఈడుముంతే. పాలుపితుప కండ, 

ఈ చేలు, వృదిపాందు, 'నెజ వే ఆం, 
థి 

= సీదించు, (కథమ రజస్వల యగు, 
థి 

ఈకండు, (ఇత గాండుం ఇతండు, 

ఈదురు. తుపాను-గాలి, 

ఈద్భళము. (ఈడ్భక్షము) ఇటువంటి. 

ఈనపుడక, (ఈనఎ) -చీఫురువుల్ల, 

ఈనము, తహమ్క వైన, నీచ మెన, 

ఈనరాళి, పూర్మము గా బండీన వద్ద 

రాశి, 

ఈను, పశ్యాదులు (పసవించు, కలి 

గించుః 

ఈ నె, ఆకలనరము, 

ఈపి. తలయందుం డెడ్ ఈరు. 

ఈప్పితము, కోరంబడినది, 

ఈయకొను, అంగీకరించు. 

ఈ కుది, ఇడి, 

ఈరము, పొదరిల్లు. 

తమిళము 

(వళ్ళు పాల్ ఇల్లామై ఒట్రిపోగుదల్. 

శ తకనెపోట (పకు. 
న 66 (ద) 

శో 

యా 

ఈటు, వ్య రం, 

లు = 

పో-గామల్ ఇరుప్పద్తు మరియల్ 

"జయ్దు ఇరుప్పదు, 

ఈడు, విరతి, జిప్పు, కమారు ఆడ, 

"పిరుమె, వాళ్ నాట్కళ్, 
| 

ఈడుపాడుు ఒప్పు, 

ఈరుక్కు, 

ఈడువైప్పదు కదువై వె త్తల్, 

| పాల్ కరక్కు_౦ సాని. 

ఈ జేగుదల్ , విరుత్తియడయుదల్, 

నిణె వేరుదల్ , నీది తల్, 
యె (| 

వలా 

ఇవన్ , 

తొ తె 3 ఇపరుంతోొ తె క 
ata ఎ 

కుశురుళాతు, 
జీ 

హ్నృడిపట, ఇప్పడిప్పట్ట 

ఈనమ్, నిచమాన, 

ఈరుక్క_చంబా, ఒజరువగ దానియహ్. 

ఈను (కనె పోడుదలొ, 
ఆజ 

ఎలైగ ళి౯ా నర౦ంబు, 

| పేక, 

కోరికా»... 

ఒప్ప్వుకొ్క్క_ళ్య్ళుదల్ , 

ఇదు, 

పుధర్ వీడు, 
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| వోలు వణగిహోగు, 

వట 

నిరరక, 
ఠా 

అరకొ రె యాగికుంతిరు. 

1 సమవాగి మాడు, 

1 ఆకర కౌ, 
వ 

ఈ డిడువుదు, 

వృద్ధి వోగు, “నిర వేరు నీదిను, 

ఇవనుు ఈత, 

ఈ పదవ, అతిచా భె, 

| తుఫాను గాలి. 

ఇంథ, 

క'సబరి గాయ కడి, 

నీచ వాద, 

వూర బె ళెద బల్రదకు "ప్పి, 

కరగిను, హోరు వాగే, 

ఎ లెయ నారు, 

దే ఈరు, "బాను, 

హోరి కె 

ఒప్పికొళ్ళువుణు, 

| ఇదు 

హోొెదరు, 

“(ఈర 

హకఠమాడి కళిదుకొళ్ళు సపాటాగిబిళు, 

జూర్కు ముందరి, హోలుకరి హిండు సాటి, 

వయస్సు, యౌవన జీవనకాల, 

ద్రథఃళ 



శ్రర ] తెలుణఫ 

ఈర, ఈర్ష, పగ, కోపము, 

ఈరెటు, పం(ెండు. 

-ఈరిక, మొలక్క అంకరము, 

ఈరు, అల్బము పేను, గుడ్డు, 

ఈరులు, మొంసము, 

ఈ రండ. కొంచెపాటి ఎండ, 

ఈ రెలునగు, హీనస్వరము, 

ఈరేడు. పదునాలుగు, 

ఈర్ష ర్" ఓర్వ లేనిత నము, 

ఈలుగు, చచ్చు. 

ఈశానము, వెలుతురు, 

ఈకళకా ముదు, శివుండు, 

ఈశాన్యభూ మి, శ్ళళానభూ మి, 

ఈకుయడు, రాజు, శివుడు, 

ఈశ్వర, ఒక సంవరఠ్పేరము, 

ఈశర జేరు. ఒజఒళానొక జేరు, 

ఈశ్వరి, పార్వతి. 

ఈళ్వరుండు, శివుడూ పరమాత్మ, 

(పభువు, (ేప్టు వాచకము, 

ఈ 'సడించు, అసహ్యూపడు, నిందించు, 

ఈపహా. కోరిక, 

ఈహామృగ ము, తోడేలు, 

ఈహీర ము. కోర (బడినది, 

ఉ. ఒక ఆక్షురము, 

ఉంకీంచు, యత్నించు లెస్పగావూను, 

కుప్పించు. 

ఉంకటుంగరము, పెండ్లి యందు వధూ 

వరులు పరస్పరము నూర్చుకొ డి 

యఃంగరము, 

రమిళము 

కోవం౦ం, 

ఈరాలు, పని రెండు, 

ఈర్కు పేని౯ కట్టి, ము క్రైం 

మొమిసం, 

ఎళం వెయ్యిల్,, 

హీనస్యరం, అడంగియ 'కరల్ , 

ఈరేళు పదునాంగు, 

పొరా. 

ఇరందుపోహుం, 

వెళిచ్చం, 

శివన్. 

నుడు కాడు, 

శివన్, 

ఒరు వరుడ త్రి౯ "పియర్, 

ఒరు పేర్, 

ఆమె, 

శివకా, కడవుళ్, ఈళకా, 

అసింగప్పుడు, 

కోరి కె గ్రా" 

కీనాయ్, 

కోరప్పట్లదు, 

ఉ 
ఉ. ఒరు ఎళుత్కు శివన్, 

చ 

కొంచం కొంచెమాగ కుదిక్కు_ ముయర్న్చి 

వెయిదల్ , 

తికుమణ విల్ *పెణుం౦ పీళ్ళెయుం 
—0 హా ద 

మా(టికొ-_శళ్ళుం "వరాదిరం, 
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సపాదరు, వా, కోప, 

హ న్నెరడు, 

మొలక సనీ. 

అల్బవాదుదు హేను, తతి; 

మాంస, 

మృదు వాద బిసిలు, 

హీన స్వర, 

ఎర డేళు, 

హె ప్రెకిచ్చు, మాత్సర్య. 

సాయ, 

బెళగు, 

ఈళ్వర, 

మసాణ, 

అరస్క ఈళ్వర. 

ఈశ్వర నామ సంవత్సర, 

ఒందువేగు. 

పార్వతి, గారి, 

శివను, పరమాత్మ, జ డయ, (ష్య 

వాచక, 

దూరు, అసహ్యాదింద, మొత నాడు, 

హారి క, 

తోళ, 

కోరల్పట్టుదు, 

ఒందు అక్షర, 

వప్పుళిసు, 

మదు వెయల్సీ వభావరరు పరస్పర వినీ 
మయమొాడువ ఉంగుర, 



డఊంకు ] కెలుకు 

ఉఆంనవ, అల్లుడు కన్యక కొఆక మాను 

కి స్పెడీ (దవ్యము, కుల్కు_మ్బు ఓలి, 

ఊం. ఉగ; శిళునులకుం బోసెడి ఆము 

దము "మొదలె నవి, 

ఉఊంగటము, ఒకవిధమెన చెప్పు, 

ఉంగరపు వేలు, 

ముందు, వేలు, 

ఉంగరము, వేలి యాభరణము, 

వేడి చిటి కెన వేలికి 

ఉంగడి. జొన్న మొక్కలను ఆముదపు 

అవలను మేయుట వేం గలుగు పు 

రోగ విశేషము, 

ఉంగుటము, బొటనవేలు, అంగుష్టము, 

ఈం(గను, ఉంగరము, 

ఊం-ఛ, (ఊంచవృ త్రీ తోళ్ళదగ్గరగాని 

పొఠలనులలోగానీ పడియున్న 

ఛాన్యములను ఏలు కొని (బ్రతుకుట, 

ఉండ, మన్ను “పంద అగువానితో. 

జేయంబడు గుళిక, గుండము, 

ఉండు, వనీంచు మిగులు, ఉపవాసాది 

(వతము నాచరిం చు, 

ఈం(ఢములు., (ఈ౦| డాలు) ఉం(డాగు, 

ఉడికిన పిండియుండలు, 

ములు, 

మోదక 

ఉంపదము, చేళ్యనుంచుకొొనుట్క ఉంచు 

కొనంబడిన వేళ్య, 

ఉంబ, ఎద్దుహూత . 

ఊంబళము. (ఉఊ౦బళిి పన్ను లేని 

(గానము, ఈ నాము, జాగీరు, 

ఈ ంభనము. ముంచుట, నిందించుట, 

ఈంఫితము. నిండింప(బడినది వూయC 

బడినది, 

ఉక్క తాపము, ఉమ్ము, వేడి, ధీరుండు, ! పుళుక్క_ం, వెప్పం, షరుక్య్క౦, 

ITD—15 

తేమిళ్గ్ము 

మాప్పి క్ల మానము గారుక్క_త రుం కన్యా 

శుల్కం, 

వళందెగళున్కు కొడుప్క 0 విళ 

క్కెళ్లై ముదలియవై, 

కీర్ వెరుప్పు, 

మోదిరవిరల్ , 

మూదిరమ్, విరలిల్ ఆణీయుం ఆబరణం. 

మాశుగళువ్కు_వరుం ఒరుకగ నోవు, 

క ్ కొవీరల్ , 
రిం 
వర. 

"వరంాపిర౦, 
é 

ఊం జెవిరి త్రీ, చనెలఅంగళిల్ చిగాందు 

కిడహ్కు_ం దానియంగ శే పొారుక్కి_ 

పీలెప్పదు, 

ఉరుం చౌ మణి నాల్ అక్కపట ఉరుండె 
రా లా లు ఓ... 

ఇరు వసీప్పు, మిగిది ఉబవాసమ్ ముద 

ఉరుం డెవడివముళ్ళ మౌవినాల్ ఆక్క 

పట్ల పండంగల్ , 

చెతుకొళ్, విలిమాదినె వె తుకొళ్ళు. 
రెం అతి Cn ఎ. ర వావి 

దల్, వెత్తుకొండ విలెమాదు, 

ఉంబు ఉంచా ఎరుదిన్ కూవుదల్ . 

వరియిలాద|గామం, ఇనాంజాగీర్ , ఆగర 
య 0 

గారం వగ రా, 

ముళుతుదల్, తవర్ శొలుదల్ , 
టి య 

నిరెప్పప్పట్లదు, పూశప్పట్టదు, 
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అళియనక జెఇంద క న్యాపక్కదవరి'గె 

సణ ఎశెమక్క_లిగ వావ అవదతెణో, 
అ ea 

ఊం'ఫర ఇడుకక బెరకు. 

ఉంగర, 

నాప్పె అఃడలఎతె మేయుదనగడిగ 

బరువ చ్యాథి. 

"ఘా బ్బెరళు, 

ఉంగుర 

ఒరళినవా తరబిద అథ వాహూఅదలి 
యి వాటి యె చం 

ఉళిద కాళు ఆ౨సీకొండు తిన్నువుదు, 

ఉం క్ర లాడు, 

ఊళు, ఇరు, ఉపవా'సమాడు, 

హిట్టినల్లి మాడువ గుండు కడబుగళు, 

వేశ్యయన్ను ఇట్లు కొండిరువుదు, నె 

యింద ఉళిసీద ప్ర" 

రంకెహాక అంబా, ఎన్నువ కూగు, 

తెరగ మాఫీయాద ఈ-నాము జాగీరు, 

ముళుగిన్కు దూరు హీేళు, 

భర్రిమాడిరువుదు, పూసల్పట్లదు, 

"సి ఖె, ధీర, 



ఊక ] కెలుల 

ఉక్క-బట్టు. వదలు. 

ఉక్క_డణించు, (ఉక్క_డంచు 

ఉక్కుుణగించుు గర్వమునణ(చు, 

బలహీనము చేయు, చంపు. 

ఉక్క_డము, గొప్ప, దుస్పవామగు, 

ఊక్క_డీండు, శూరుడు, 

ఉన్క_, చచ్చు అయ'స్సారము, ధృఢ 

తము, శౌర్యము. 

ఉహ్క_తీగ, ఉ క్కతంతి, 

ఉన్క_తునుక. 

ఉ కాలు, వేయించి చక్కా_రక లిసీన 

పిండి ఉతాలికము, 

ఊ కృము, ఇెప్పయిడినది. 

ఊ క్తి, వాక్కు. 

ఉక ము, సామవేదము, 
థి 

ఊక్నము, ఎద్దు. 

ఆఖ, వంటకుండ, 

ఉఊఖ్యము, ఉం(డాళ్ము, 

ఉనము, ఆయువు, యుగము, 

ఉగాది 'సంవత్సేరాది, 

ఊగ బిగువైన, 

ఉఊఆగపటుం విగయబటు, నిక్సయించుకొను, 
౧ ట లు 

ఉఊఉగడించు, పలుక నార ంభించ్కు చెప్పు, 

" యాగ, ఊద్దాటించు, 

ఉగ్గ్షడువు, మిక్కిలి, 

ఉగము. పటుకొనిపోవుటకు అనుకూల 

“ముగా చెంబు మొద లేన వానికి 

గట్లు (తాడు, 

ఈ గాడు, నాశము కయు, 
(అ 

తమిళము 

విటువిడు, 
లు 

అవాంశార తె అడక్కు, బల త వలె 
జ ర్ ర 

తేల్, కొలు, 
ఇ ళ్గి 

వీరన్, 

నల్ల ఇరుంబు, దృడమానద్యు వలువు, 

ఎకుకంబి. 

నల్ల ఇరుంబుతుండు, 

ఈ కె్ళారి సిట్టు. 

చొల్ల ప్పట్లదు, 

సాల్, 

సామవేదం, 

ఎరుదు, 

శమెవ్క_ం పౌ _త్రీరం౪ 

కొళక్కం క్రై, (విన్నుంబండం), 

ఈగ మ్ యుగష్, ముడీివు, ఇరండు, 

ఫుదియ వరుడ త్రీకా ముదల్ గాళ్, 

"తెలుంగు ఉగాది, 

చిగువాన, 

బిగువాగ పిడిశ్తుక్కొళ్లు ; నిశ్చయిత్తు 
కొల్లు, 

సాలతొడంగు, కొలు శ తంపోడు, 
తం 

అడిగమౌన, 

శెంబు మొదలాన పొ _త్రీరంగళుక్క_ 

కట్రియ శయర్ , సిడిపో(న కోయర్. 

ఆలితువిడుదల్,, ' 
4 wa 
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బిడు. 

నుదఅడగిసు, సొాక్కుఇళిసుకొ లుం 

దొడ, దుస్పవావాద, 
a 

శూర, 

సాయం, ఉక్కు, సారలోవా, శౌర్య, 

టా కి నత ౦తి, 

ఊక్కి_నతుండు. 

హురిదర వె అథవా హిట్టు సక్కు. రెసేరీ 

నిద మిశణ, 

హేాలిదమాతు, ' 

వాక్కు, 

సాము వేద, 

ఎతు, 
par.) 

ఆడిగాయ గడి. 

కడబు. 

ఆయువ్య్కు యుగ, 

ఈ "గాది, 

విగిస్ ద, (వ 

స్పవ్షవాగి, హేళతొడణ, య ద్దాటిను, 

సారిసు, ధ్వనిమాడు. 

అత్యంక , 

చెంబు పాత గడిశ₹గళన్నుు హిడెదు 

సళోగువుద క్కె నుత్తులుబిగిసి ద హూగ్దం. 

నాళమొడు, _ 



తెలుయ న! గ్గు] 

ఉస, బటముడుత , బిడ్డలకు గలిపిపో 
లు 

సిడి ఆముదము, చనుంబాలు, 

ఉగుడు, మర్యాద. 
౧ 

[= 
ఉగ్యలి, ర 

ఊగ, వస, భయంకరురాలు, 

ఉఆ(గము, భయంకరము, 

ఉ(౫గంపళ్యుడు, భయంకరుడు, (కా 

రుండు, 

ఉగాతుండు. శివు (డు, 

బొక్క సము, 

ఉచిక, (ఉచ్చిక ఉన్ని చెట్టు. 

ఊచితము, తగినది ఉం చంబడినడ్కిడోరక, 

డబ్బులేక ఇచ్చినది. 

ఉచ్చండము, త్వరగలది, ఆ(గవాము 

గలది, 

ఉఊచ్చం(దము, అపరా తి. 

ఉచ్చయము, సమూాహమా, పోక ముడి, 

ఊఉ చ్చరణము, ఊచ్చరించుట, 

ఆ చ్చరించు, చెప్పు, 

ఊచ్చరితేము, ఉచ్చరింపయిడినది, 

ఉఊచ్చాటనము, | జేళ్ళతో 6 చెజువట, 

పిశాచములను. పాజిదోలుట, 

తమిళము 

పాల డెయిల్ కళంజె కళువ్ము_ పోటుం 
యా యె చ 

పాల్, 

మరియా, 

ల్, 
ల 

| 

ఉగ్గిరమొనవళ్ , బయంగరమాన “పిణ్, 

ఉక్క రమ్, కొడు మె, కోబమ్స్ ముమ్మ 

రమ్ మూర్క._మ్స్ త లె శ్కాావల్ , 

పార్కు బయంకరమొౌనవళ్ , 

శివకా (కూరమౌన పార్వ్వై యుడైయ 

వడా, ఆగి రాణమ్, 

పండగ శా లె, 

ఉఊగ్గిరకా, పరమళివకొా బయంగ రకా. 

కుండ కాయ్ మర ౦. 

త గున్తదు, వెక్కాప్పట్టదు, 

ఇలవశమౌగ, 

వేగం ఉళోదు కోవం ఉళదు, 
య య 

ళుమాొ న 

నిశి రాతి, ఆపర రాతి, 

ఈ చ్చమ్, ఊయర్చి, త ల వ్క_నేరిడమ్, 

నుని గిరగ రా చ్చమ్. Ex 

సముగం, పలశరక్కు._గ ళీకా . శేక్క, 

తలె ముడి. | 

ఈ చ్చరి, డారె, 

స+టదడు జ్య a ఈ చ్చరిక్క_ప్పట్రదు, శ ల్లప్పట్టదు 

లియవెగశళె ఏవుగె, కలెజ్డైన మరు 

బత్తు నాానుగలిల్. జను. 

HS 

కన్న జము (ఉచ్యా 

బప్తిగళపదర, ఎ ళ₹మక్కళి ౫, వోకువ 

_ అవదలెన్తై, మోలెహాలు, 

మరియా దె. 

భయంకర యీ - 

భయంకరవాదద్ము ఫీకర్క విక్కి ఖారవుళ, 
9 Pa సిటుళ్ల, కోపవుళ్ల, తీవ, 

(కూర, భయంకర మనుష్య. 

శివ 

(గాణ, భం జార 

శివ్క భయంకర, 

శుండక్కా_యిగిడ, 

| త్యరెవుళ్ళ, ఆగవాదింద, 

అపరరా (యతి, 

అ 

సమూవహా గుంపు, "హింగసర సీకయ 

గంటు,. 

చారు 

పోగ గొళిన్కు పిశాచిగళన్ను ఓడిసు, 



ఊచ్చా] "తెలుంగు 

ఉఊచ్చారము, మలము, 

ఉచ్చావచము, నా నావిధము లె నని, 

ఊచ్చీ. (బవ్మరంభ ము సోడు, 

ఈ వె ృ్చళ్ళం)వము, ఇం (దుని గుజ్తము, 

ఉచ్చ, మూతే ము, 

ఉచ్చబుడ, ఉచ్చ చేరునటి త్రీ తి, 
65 లు జావ 

ఉ చ్చమలి, దిన మొల ఆండుది, 
య 

ఉచ్చు, ఉరి పక్షి, బంధనము చాటి 

బయలు వెడలు, 

ఈ చ్చిష్టము. తినగా మిగిలిని ఎంగిలి, 
రు 

ఈ చ్చ్చూనము, దటము, 
లు 

ఐం స . దె ఉ చ్చ్భంఘలము అడ్డములేని 

'ఉచ్చ9 య ము((ఆచ్యాాయము, ) 
పొడవు. 

ఉ చ్చ ్టసీకేము, ఊపిరి బయటికి విడు 

చుట, , ఊపిరి [బయటికి విడువయబడి 
$i on 

నది, 

ఉచ్చా సము, ఊపిరి బయటికివిడు చుట, 

ఊబట్క ఒక పరి చ్చేదము. 

ఉ చ్యాాసనిరోధ ము. ( ఉఆచ్చా ష్టసావ 

రోధముు ఊపిరి: గొట్టు, 

ఆజ, ఊది పోటి, జక, 
న! ళు 

ఉ జీవము. జీవనమా, (బతుకు, 
జ 

ఆజ్ఞంభితేము, చేష్ట్ర పగిలినదె, 

Gజ నలము. సింగారము, (ప్రకాశించు 
జ 
నది. 

ఆజని, ఊజయని, ఒకానొక పటణము, 
జ జ లట 

తమిళము 

మఠం, అకుద౦, 
ద 

పలవిదమౌగ, పసలవగెయాన, విదవిద 

మాన, 

ఉచ్చి, ఉచ్చందలె తలె తలెవ్క_ 
చీరిడమ్ నడుప్పుగల్ , నుని, 

ఉఊచ్చైశిరవమ్స్ ఇందిరనిన్ కదిరై, 

మూ త్రిరమ్, 

మూ త్రిరమ్ "శేరుం సః 

దిగంబరమొన పెణ్ * 

ఉరి, వలె, 

డి 

దళమానదు, మందమానదు, 

ఎది రిల్లాదదు, 

ఊఉచ్చారమ్, ఊయర్చి. 

వళర కాదదు ఉయరమానదు, 

వెళియాగ విడువదు, 

శవా స తె కటుప్పడు తల్, 
బ్ 6 par. 

ఉచ్చి, ఉద్ది, పోట్టి, శ, 

ఉయిర్ షీ శె తల్, 
మ టి 

“జ త చేసె, ఊడ 'జెందదు, 
వ ల a 

మిగవుం అళ గానదు, 

Ca ళం 

ఉజాయింపు. ఊపహించుట, ఆంచన ఉజ్ఞాయింపు, తోరాయమాగ ఇవ్వళ 
జ 
చేయుట, వెను కణక్కు_ పోడుదల్ , 
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శ్వాసం "వేలుక్క_ విడువదు, మూచచ్చు 

ఉశువాళమ్్ శువాళమ్ ఉళ్ళే ఇళు తల్, 

కన్నడము ఓ ఊఆబ్టా 

మలి, 

ఒగఒబగాయ్య విధవిధ వాద, 

(బవ్మారం[ధ, శివనకులి, 

ఇం[దన కుది చె, 

డాచ్చె. 

pan.) 

ఉఊరలూ పడతీబంభన, 

భేదిసిహోగు, 

సవినోడిద్క, ఎంజిలు, 

దప్ప వాగి. 

ఆడియిలదు, 
Ge య 

సళ్ళ, 

'బెళిదిద, దీర వాద, 
యై 

క సిరివిడు, 

డసురువిడు, డదు, పరిచ్చేద, 

ఊచ్చా్యాసనిరోధథ, ఈదు, 

పోటీ, ణద్ది, సంగడ, 

వాళ్ళి, 

చేప, 

లు 

సీంగార బి బల్ల, (పళాశినువుదు, 

ఊజయిని, కాకిదాసన పటణ, 
లు లు 

ఉఊవాా అందాడామౌాడు, 



ఉజాు ] తెలుంగు 
జై 

ఉబజువకలు, 
జె య 

అగ్నిపర్వత ములోను డి 

బయలుపడిన జాయి, 

ఉటంకము, సం(గవాము, 

ఉంటకి, -భెర్యముగల వాడు, 

ఉటంకించు. సం|గవాము నేయు, 

ఉటంకిత నము, చాక చక్యము. 

ఉటజము, బుషులమొక్క పర శాల, 
౯ 

ఉటము. అక, గడ్డి. 

ఉటంకణము, సాపనము, 

లు థి 

ఉటంకితీ ము, సొాసీంప(బడినది, 
లు థి 

ఉట్టి. ఒకవిధమైన చీక్కము, శిక్యము, 
చింత పండులోని పీచు, 

ఉట్రి-ీల, ఇరు. పక్క. అ తలలుగల చీల, 

ఉట్లిపడు. అకస్మాత్తుగా సంభవించు ; 
లు నో 
ఉన్న ట్టుంది కనబడు, 

ఆటు, ఉఫ్పుపందదగిన నేల, కాటు. 
ల 

ఉ్మటవడీవము, ఒకదినుసు వడియము, 

ఊశఠాణి, గొప్ప. 

ఊడికిల్లు, ఉడుకు తపించు, అపహాస్య 

ముే రోషయు క్రండగు, 

ఊడిగము. పరిచర్య, సేవ, 

ఉ డిపోవు, మొక్క_పోవు, తొలంగు, 

ఉడుంబోతు, ఊడుగువా(డు. 

ఉడు(బోతుపిం దె, ఇెట్టు కాపుడిగిన 

పిమ్మట ఫు స్రైడి పించబె, 

ఉడుశాడు, ఉఆవటడు, 

ఉడువ, తపించు తాపము పచనము, 

వేడి అపహాస్యమువలన కోపము 

నొందు పీడ, 

తమిళము 

ఉఊజ్జువకల్ ,అగ్గినిమలై నుళ్ళిరిందు వళియ్ 

వందు విళుందకల్ . 

కురుక్కు దల్ , 

దె రియముళ్ళవన్ , 

"పెరియదై శురుక్కి ఎళుదల్ , 

గెట్లి కా_రత నమ్, 

ఉఆటజమ్, మునివర్ గళ్ కడి కె, 

ఉటమ్, ఇలె, వెకో్కోల్. 

ఆట్టంగణమ్, సావి త్తల్ , 

యట్టంగిదమ్, స్తావిక్కప్పట్ర్టదు, 

ఉట్టి, కయ(టి నాల్ పిన్న ప్పట్ట జరు 

తూక్క, తెర్, పొల ముద 

లానవై చెత్తుకొ_శువదు, 

ఉట్టి ఆశీ, ఇరుపక్కు_ముం కూరు ఊడయ 

ఆణి, 

దిడీర్ చెయిది, దిడీ రను అగప్పుడు, 

ఎదిర్ పారాద సంభవం, 

జట్టు, ఉప్పు పయిరిడ తగుంద నిలమ్, 

ఒళుగు, 

ఈా(టవఢివమ్, ఒరువా వాన్, 

ఉ ఠాణీి, ఊళ త్రి, 

తభి త్తల్ + "గీలిశయ్వదినాల్ రోషమ్ 

కొళ్ళుదల్ , 

ఉఊడిగమ్, "వేలె సెయ్దల్ , 

అడిప్పడు, కురె వాగు, తో లెందుపోగుం, 

నాళుక్క నాల్ ఇ₹స్పవన్ . 

మర త్రిల్ కాయ్గళ్ శాయిక్కు_ర 

కాలం ముడిందపిన్నర్ ఇాయిక్కి_ర 

కా_యి. 

కొదికి,_రద్కు వేగరదు, 

తపి[త్తల్ , 'వేగువదుు గలిశెయ్ వ దాల్ 

కోవన్ అడెవదు, 
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కన్నడము 

అగ్నీ పర్వతే, డాజ్జువక ల్లు. 

సం|గహామౌడు, 

భెర్యవుళ్ళవనుః 

సంగ నావాగి పాళ్లు 

చాక చక్య చటువటి కౌ, 

బుష్షిగ ళ ఎలమ నెం 

ఎ టె హులు, 
య 

స్థాసిసువును, 

శిక్య, అంట లొ, హుణి సె నారు, 

ఎరడుక లెగ ళ "ముళో్, 

అక స్మా త్తాగి సంభ విసు, ఇదైవోగె 

తోరు ఇళి, 

ఉఆప్పుతయా రాగు నెల, సుర్రి సోరు, 

వాప్పద సండి7ె. 

దొడ. డ్డ 

వది యరళిస్సు తపిను అపహోస్యదింద 

రోవపహోొందు. 

కొక రి 

కండిహోోగ్సు చివుటి వోకు, దారిబిడు. 

దినదిన క్కె_ థీణిసువను, 

మరదల్లి కాయిగ శొదుదు నింతుహోడ 

మేలె హిట్టినం తె పుడి ఉదురువుదు, 

క్షదియువుదు, 

తపిన్సు పక్యవాగు, ఉప్ప, పీడ అప 

హాస్య దింద కుందువుదు, 



ఉడు ] తెలుంగు 

ఉడుక(బోతు, ఓర్వలేని వాడు, 

ఉడుగర, బహుమానము శానుక, 

కట్నము, విలితిగా  నేయంబడిన 

గుడ, 
డ 

ఆడుగు మాను; చాలించు చిక్కిపోవు, 

ఉడుత, ఒక జంతువు, చి క్రోడము, 

ఉడుపము, "తెప్ప, చందదుండు, 

ఉడుఫు, వస్త్రములు దుస్తు, చాక్లల 

వానివద్ద వస్త్రమాలను ఎరువు ఆడి 

గించుట, _ 

ఉఆడుపు, ఉడుగు, వదలు తగ్గ, 

ఉఊడువు, నక్షత్రము, 

ఊడు'సర, కాంచి చెట్లు. 

డడ్తు. నాలుక్క రాశి, 

ఊ తరవాసము, ఊ తేరీయము, 
టు అనాలో 

ఆ తరసభ్, వె న్యాయ స్థలము, 

ఊఉ తరసాతశీ, సాకీ అగుటకు సాశ్నీ, 
అట | 

ఉఊ కరాడి, ఉ తర దేశము. 
ఎవి ఎఖ 

ఊ తరాయణము నూరోో]త్తరస్సితి, 
క్ క | వి థి 

ఉ తరాపాఢ, ఒకానొక నత త్రము, 
అలో 

ఊఉ తరాసంగము. ఊ తరీయము, 
అవే (ar. 

ఊఉ తరానీ. తలుపుల కింద తీరిగడు 
pa] 

కబు సము, - 

ఆ తరించు. దాటు, 
ఆని ల . 

ఊతరించు. ఖండించు, 
నాలి . 

ఊఉ తరీయము, పెబట్క పెంట, 
అజో రా+- 6౬౮ ర | 

ఊఉ తరుండు, విరాటుని కొడుక్కు ఉత 
వానో అటి 

ముదు, 

ఆ తరువు. "సెలవు, ఆజ, 
డాలి a ౬ 

ఉ తశేను, (ఈ తశేణి ' ఒకానొక 
జాలి జావ 

ముక్కు, ఆ పామారము, 
ల (అ) 

తమిళము 

పొరా మెక్కా_రన్. 

ఉడుగ రె, వెగుముత్సి వరదకీ కా, 

నిరు త్తిక్కొళ్ దల, ఇశె క్రల్, 

ఆణిల్, ఒరు జందు, 

ఉడుప్పు వ సీరంగళ్, వణానిడ 
అలి ta 

మిరుందు ఇరవల్ ఉడుప్పుగ లె 

అణిదల్ , 

నాళుక్కనాళ్ మెలీదల్ , 

నతు తిరమ్, 
అలి 

మణ త్తక్కాాళి, 

నావు. 

ఉత్తరీయం, మేల్ అంగవృ స్తం. 

ఉ తరసళ్క మేల్ నియాయ 'నలమ్, 
వాడో 4 టు 

ఆ తరసావీ, సాకీగళుక్క_ సాక్షీ, 
a. 

వడనాడు, 

ఊ తేరాయణమ్, సూరియన్ వడది కే 

యాగ సంజరిక్కుం కాలమ్, 

ఊఉ త్త రాడమ్, ఒరు నట్న త్తిరమ్, 

ఉ తరాళంగక ఉ తరీయమ్, 
a. అనే ణి 

వాకెళ్యా_ల్ ఆడియిలిరున్క_ం౦ నుర, 

శాండు. 

కతి, కండి తల్, 
ఎవి న 

"ముల్ తుండు ఊ త్త రీయము, 

విరాట రాజపు త్రీరక్కా ఉ_త్తమకా, 

ఈ త్రీరవు విడై, 

నాయుర్వి, 
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ఈ నర్యైదింద తపినువను, 

ఉడుగ౮౭, శకాణీశ్తె కమ్మియాద బెం 
ఈ లు 

సాలిను, ఒణగిహోగు. _ 

అణిలు, ఇణచి. 

తె ప్పె, చంద, 

వ, స, మడివాళద వా _త్రరబ క్ర బదులు 
wy 
తెగెయువుదు. 

బరు, 
లు 

నయితే, 

కాకనూ-వీ, 

జడ్డ, నాలు. ౪ 

ఉ తరీయ, "సెల, 
Pant య 

65 థి 
సాశ్నీగళ 7 సామీ, 

ఉట తెరాది, 
టి 

సూర్యన, డ త్తర్వపయాణశాల, 

ఒందు నత క, 

ఊ తరీయ, 
er.) 

చాగిలు అడియల్లి కీలు తియగు అక్కా 

నోరు, 

ఖండిసు.. 

చెటు మేలావ, 

విరాటన మగ, ఊ ్తను, 

అప్పు బొ, 

ఊ తశేణ్కి అపామార, 
వావి - ౧ 



ఉత] "లెలుంగన 
అని 

ఉట తరో తర, ఇంకమిద, 
చావే వాలి 

ఊఊ తరో తరము, 
అయాక a.) 

ఉత్తలపడు, త్వర పడు, చింత పడు, వ్యత్య 

స్తమగు, 

ళా కలపాటు, క్వరపడుట, 
అటో 

పడుట, 

ఈ త్తానము, లోంతులేనిది వెలకీల తిరిగి 

నది, 

ఈ త్తాననయుండు, వెలికిఅ పడుకొను 

విద, 
గో 

ఉఊ త్తారకుడు, దాటించువాండు, 

ఈ త్తార్యము, జడాట6దగినది, 
ఆట 

ఉ కాలము, పొడవైనది, తొటుపాటు 

గలది, 

ఉలి, ఈడు, (ఊది) యు కి. 
అట (౧) అటో 

ప్ప, 
యమ రింల 

పరితాప 

ఉ త్రీర్ణము, దాట6బడినది. 

డా త్తుంగము, పాద వె నది, 

ఉాత్తుండు, తగినవాడు యు ప్రండు, 

ఊ తేజనము, (పేశేపించుట్క, వాడిచే 

యుట్క నడపుట, 

ఉ లే బితము. ((పీరేపీంప( బడినది, వాడి 
అంటట 

జేయ బడినది, 

రూళ్ళేము. నించినది, పుట్టినది, 

ఉ్థానమ. కూర్చుండి లేచుట, సెన్యము, 

"ప్రయత్నము సంతోపము, 

ఉన్థాపనను, తేపుట. 

ఉల్లౌసితేము, లేపంబడినది, 

ఉతితము, లేచినద్శి పుటినది, : 
(థి టు 

తమిళము 

ఇని మేల్, 

మేల్ మేల్, 

అవసరప్పుడు; 

అవసరప్పడుదల్ , 

జ త్తానమ్, ఆళంఇలాదదు, తీరింబి ముదు 
య 

ఇృకే పు, 
మలాందు 

య 

కుళండె, 

పడుత్తుకొ్కొాం డ్ (వన్ ) 

తాంద తగందదు, ఆాండపహ్క్క_డియదుం 
బయటి 

సీళ మానదు, ఆ త్రెముళ్ళదు, 
మ్! 

ఊది, ఈడు, సమం, ఊత యుకి, 
టు అవ అంటీ 

తాండప్పటదు, 
లు 

ఉ త్తుంగమ్, ఊయర్శ్చి మేచె ౪ 

ఊఉ తన్, యు కక, 
॥ అలీ అనాటి 

లు 

అదిక రిక్క_ప్పట్టదు, ఊక్క_ప్పట్రదు, 

తూండివిడపట్టదు,  కూరైైయాగ 

శెయ్యప్పట్టదు. 

ని (నద్కు పీరందదు, 

ఉఊక్కాార్ న్ దదు అప్పడీయే వెళుందిరు | 

త్రల్ *సెన్యం, ముయర్చి, సంతోషం, 
అవాలి చల 1 J 

ఎళుప్పువదు, 

ఎళుప్పప్పట్టదు, 

ఎళుందదు, 

ఎళుచ్చి, ఆ గాయ త్రీల్ పరప్పదు, 
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ఇన్ను మేల 

1 చమేలెమేతె, 

తొందరమాడ్ము చీం తెమాడు, 

ఆళవిల్ల దదు, 'బెన్ను మేలె, బిద్దిరువుదు, 

బెన్ను చెల క్కొ_ హోకి నులగిద మణ, 

వహోరినువను, 

౧ 

రం 

సము జోడు ఈడు యు కి, 
అబాట్ 

| దాటిద. 
లు 

దీర చాదుదు, 
ఖు 

సరియాదవను యు క్షను, 

(పేలేపనెమొడు చూపుమౌడు, నడిను, 

వారిత మొడిరువుదు, 

నింతిరువుదు, హు జ్రిదదు, 

కూతిరువరు స్రళువువు, దండ్యు యక్ష, 

సంతోవ., 

ఎబ్బిసువుదు, 

ఎబ్బిసువుదు, 

ఎబ్బినిరువుదు, 

ఎద్దిదదు, హుట్రిరువుదు, 

CE] —_— 



ఉత్ప] తెలు(గు 

ఉత్పతిత, ఎగి రెడి స్వభొవముగళ, 

ఉర్పతిరము, ఎగిసీనది, పుట్టినది, 

షువు, సంభావము ఉత్పతిష్షువు ఎగి రెడు స్వా గల 

వాగు, 

ఉక్ప త్తి. జననము, పుట్టుక, 

ఉఊక్పథము, ఆశాశమొర్చము శాలి తోవ, 

న + ఫుటినది, ఉత్పన్నము పుట్టిన 

ఉత్సలప( తము, కలువ టేకు, 

ఉత్చలము, కలువ, 

ఆ త్చాటనము, సెల్తగించుట, 

ఉ త్పాటిత ము, "పెల్లగింపంబడిన ది, 

ఉఊత్పాతము. అవశకనము, తేలియవండ 
వచ్చెడి వీడు, 

ఉఊత్చాదకము, కలిగించునది, 
ఆ త్పాదితము, కలిగింపయుడినది, 

ఉత్పాదిల్లు, కలుగు, 

ఉఅ్బాంసము, మనను నొచ్చునట్లు ఆడు 
నట్రి అపవోస్య వచనము, 

ఉ ల్చెంమ, ఒక అరాలంశారను, కాళి 
థ్ 

న్టముగ అ భావ. 

ఊ ల్చేేపీ.0చు. ఈ త్పేంతు కలుగ 

జెప్పు. 

ఊరక ల్ల ము, కక వనీం చినది, 
య 

ఉఊత్సేంగము, ఒడి, తొడ, చేరక, 

ఉత్సవము, పండుగ, ఊ లేగింపు,గర్వము, 

ఉర్సహించు. సంతో 

మంచు, 

ఊఉ త్సాదించు. "పెల్లి గించు, 

యత్ని 6చు, 

ఉశ్చాహము, . (ప్రయత్నము, సంతో 
పము, 

న్నా 

తమిళము 

(కగాయ త్రిల్ పిరవ్కృ స్టచావ 

ముళ్ళ, ఎగురుం స్వ భావముళ్ల, 

పరనద్కు పిరనదు, 
స © 

పరక్కు_ం0 'స్వ'బావముళ్ల వజా, 

వీపు, ఉత్ప తి, 

ఆగాయ వెళి నదపాబది, 

పిజనదు, 
ళు 

అలి, 

మేర్ పార్వ్వై ఉ జెకువకొ, 

౬ 

వెట్టి ఎడుక్క_ప్పట్లదు, 

దిడీర్ అపాయం, అడిర్సి, అపశకునం, 

ఎదిర్ పారాద కేడు, 

ఊర్ప త్తి శెయ్వదు, ఉండాక్క_వదు, 

ఊం డాక్క_ప్పట్టదు, 

ఉం జాగు(హు 

ఉఊళ్ళం నో(క)వాశెయ్యుం పరిహాసం, 

తర్ కడి పే టక్, ఒరు అఅంగారము, 

కడోరమాన చాల్. 

ఉశ్చేంకై, అదిళయ ేచ్చు. 

మలర్ న్లదు, 

మడి, తొడ, శేరు, 

పండి గె, నిభ, 

ఉచ్చావాప్పడు, ముయర్ని తేల్, సం 

తోషప్పడు, మకిళ్సి, 

వెట్టి యొడు త్రల్, నోండు, 

ముయర్శి, నుగిళ్ చి ఉచ్చావాం, 

| 
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కుపళీను స్వ భావవుళ్ళవను, 

జగిరయున స్య'భావవుళ్ళనను, 

జనన, హుట్టు కె. 

ఆకాళమొార్ద, వోడి, 

హుటీదు, 
ఎది 

కలువెగళ పత్ర. 

కలువ, 

ముతక జె” నోరువను, 

చేరు సహిత కీళువుదు. 

మూలో త్పాట నెమాడు, 

శటళశ కున, ఆకస్మాత్తాగి, బంద కేడు, 
A) అ 

జన్ముకొడువుదు, 

మౌడిరువప దార. 

సంభవిను, 

మర్మ భేదక హాస్యవ చన, 

ఒందు అలంశారు కఠినవాక్కు_ 

ఉ క్పే3క్షమాడు, 

ఆరళిద హు వ్వ, 

మడి తొడ్కా సేరికె. 

వాబ్బు సొక్కు_, మెరవణి, 

యత్ని సు, సంతె సు, 

మేల క్కెకీళు, 

యత్న ఉ అశ్భాహం 



ఉదం ] "తెలుంగు 

ఉద౦ంతము, వృత్తాంతము. 

డాదంతు (డు, మం చిమను ష్యుండు, వర్త 

కుడు, 

ఉదకము, జలము, నీరు, 

ఉదకములాడు, (పసవించు. 

ఉద క్రము, చేయంబడినది, 

ఉదక్య, రజస్వల, ముట్టుది. 

ఉద్నగము. పొడచవెనదిి భయంకర మె 

నది, గొప్పది. 

ఉదజము. పశువులను 

యందు బుటినదె, 
లు 

(దోలుట, నీటి 

ఊదధి, సము దము, 

ఉదదధీరము, తగరము, 

ఊదము, ఉదకము, 

డద పా సము, నుయ్యి, 

ఉదయము, ఫుటుక, 
(సాతీ $ కాలము, 

తూర్చుకొండ, 

ఉదయించు, పుట్టు, లేచు ఆరంభఫించు. 

ఉధరము, కడుపు. 

ఉదరి. భయము, 

ఉదరము, రాగల కాలము భవిష్య 

తలము. 

ఆదర్సి, ఆగ్ని, యై కెగయు, నుంటలు 

గలది, 

ఉదవనీకము, ఇల్లు. 

ఉఊడాకరము, సము దము, 

ఉ దాత్తుండు, గొప్పవాండు, దయగల 

వాడు, 

ఊదారము, గొప్పది. థధారాళము, 

TD—16 

తమిళము 

జ్జ సమౌచ్చారం, 

నల్లివన్ , వ్యాపారి, 

తణీర్, 
ల 

పీర సవమౌాగ్కు కుళికులఖిత ల్, 

శయ్యప్పటదు, 
లు 

బహి" ప్రైయానవళ్ , 

పీళమౌొనదుు బయంగరమొనదు శిజు 

నదు, 
ది 

విలంగు (అల్లదు మాడు? శ 

వదు; తణీరిల్ పవీరందదు, 

కదటల్ , 

తగరం, 

నీర్, 

కిణర్ , 

గిరగతో (టన్, ఊదిక్కు_0, శాలక్కొ 
పిళప్స్రూ విడెియర్ కాలె, | 

తురతు 
అలాల 

పిరక్క_ ంబడియాన, ఎళుంద్య ఆరం 

బిక్క, 

ఉదరమ్స్ వయరు, కరుప్పమ్్ కీళ్ 

వయరు, 

బయం, 

వరుంగాలం, ఎదిర్ కాలం, 

మేల్ మేల్ వరుం "నెరుప్పు, తీ, జ్వాలె, 

వీడు, మౌని, 

ఉదారమ్ కొ డె దారాళమ్, 

పెరియమునం ఊ డేయవన్, దయాళన్ , 

పెరియ మునముళ్ళదు, దోరాళ౦ం, 
తాల్ a et 
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వృతాంక, 

ర 

జలవ్పు, నీరు, 

నీ రాడు, హెరు, 

ణు 

రజస్వ లె, ముటాదవళు, 
౬ 

దీర వాదుదు, భయంకర, దొడ, 
ఖం Gs 

దనకరుగళన్ను సోొడెయువుదు, 

నల్లి జన్మిసువుదు, 

సము ద, 

తగర, 

ఉదకం 

భవి, 

జననమాడలిన, బెట్క, (పాతఃశాల, 
వ్ 

ఆరంఫిసు, జన్మిను, ఏళ, 

సాకు, 

భయ, 

బరువ కాల, భ విప్యత్సలవు, 

అగ్ని, చేల కా వరువ బాలే, 

మౌని, 

సముద. 

దొడ్డ వను, దయాళువు, 

| దొడ్డమనన్సు, దొడది, 
3 స 

[ఉదా 

వీరి 



రాదా ] చతెలుణప 

డాదారి, ఇచ్చు వాడు, 

ఉదారుడు, గొప్పవాడు, 

ఊదాసీంచు, తిరస్క_రించు. 

ఉదాసి, నీవ్కు_ల సన్నాాానీ, 

ఊడాసీనప్రు మాటలు, దుర్భావలు, 

ఉదాసీనము, నింద, 

ఉడాసీనుండు, ఏమియు నక్కు_జలేని 

వాడు పరాయినా6డు, నిశ్చింత 

స్వభావము గలవాడు, 

ఉ దావారణ, (ఈఆదావారణము, ద్భసహాం 
+ కు 

తము, ఈపమొనము, 

ఉఆచాహారించు, ఆ దాహరణము చెప్పు, 

ఉదియ, ఊద్దియ యత్నిము, 
ది 

డ దిరి_ టిపరంజి, తే సము 
అణాల 

ఉదీచి, ఉత్తరపు. దిక్క. 

ఉదుకు. డతుకు. 

ఈ ద్దతేము. "భేదించుకొని బయటికి వచ్చి 

నది, 

ఉదమనీయము. ఊదికిన ధోవతి). ఎగియC 

“దగినది, 

6 దాత, యజ్ఞ మునందు సామవేదతం౦ 

(లేము వడు పువాండు, 

ఈ ద్లీ9వుడు, చెశె త్తయడిన మెడ గల 

వాడు, 

తమిళము కన్నడము ( ఉద్దో' 

ఊదార్సి దారాళమావా కొడుప్పవన్. | ధా రాళ వాగికొడువ వను, 

ఉదారన్ , జాతా, 

నించైె శెయ్, నింది తల్, 

ఉదాసి. నీవ్స తుజువి, 

ఉదాసీనమాగ పీకుదల్”, కెట్ట ే చ్చు 

గళ్, 

ఉదాసీనమ్, నిం, 

ఉచానీ ప దానీనన్ , ఎదిలుం పట్టు కొ_ళ్ళాద 

వన్, 

ఎదిలుం అక్కర యిలాదవకొ, 
యె య 

పిర౯క , చించెయ[టవకా, 

ఊదావారణం, 

కాను, 
ఉం 

కాను, ఉఆదాగరణం, 
లు 

కాను కాటు, 
టు లు 

ఠా టి 

ముయర్శి, 

అపరంజి, నెకుప్పీల్ వెందద్యు ఫుడ 

మానదు, 

వడక్కు_డికే... 

తుణిశోయి తల్, 
అలాటి 

ఆ డెత్సుకొ_ ౦డు వెళిప్పట్లదు, 

న్మనాగ తువక్కి_య వనేషి3 ఆహాయ 
వ్, 

ఆటు - | 

యజ తిల్ సామగానం కెయోబనర్. 
ఠా 0 

కళ్లు తె ఎడు త్తుకొ_ండిరుప్పవకా. 

ఉఊడాటించు. ఎతు, పిల గించ్ము ఛ్రేదించు. ఎడ్కు వెటి ఎడుప్పదు, "పే తెడుప్పదు, 
ఖం అణాల oc వా. | బాట 

ఈ ద్దషము, మొ 

ఉదోషించు, మొఖణిెపెటు, 
షం - $9 

ఆ డెప్పదు, 

మణి, 
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డాతె, 

తిరస్క్లరిను. 

శిఖ కలి సన్యాసీ, 
EY య 

ఊఆదాసీనమౌాతు, దుర్భామె.. 

నించె, ఊ పీక, 

ఏనూ 'బేకిల్లాదవను, నిశ్చింత పురుష, 

ఉదాహరణ, లకు, దృస్తాంత, మౌదిర్కి 

ఉపమాన, 

పూర్వ రూఢితోరిసు. 

ఫీాళ్లల్వట టా ల్పట్తదు, 

యత్న, 

అపరంజి, పుట వోకిరువుదు, 

డ తరదితె. 

ఒగియు, 

భడినీకొండు బందిరువదు, 

ఒజ౫గిద పంచె, హారత గదు, 

సామవేద తం[తన డెనువను,' 

కొరళు మేల క్కె_ ఇట్టుకొళ్ళువను, 

ఎత్తు మాలోఖ్నాటన, ఛేదిసు, 

మొరె, 

| మొ రెఇడు, 



ఉద] “తెలుంగు 
(o) 

ఉద, మిక్కిలి, 
ద 

ఉద్దండము, (కూర మెనది, పొడవెనది, 

ఎక్కు. వె నది. 

ఊదరి, వాటమ్మే పొడువెన గటు, 
ది ౬. యా లు 

ఉఆద్దరువు. థాన్యాదుల తాకట్టు, 

జద్దవడి, (ఉద్దవిడి) అత్యంత వేగము, 
యి యు 

ఉదానము, కటు మరుపు. 
యు ఉం 

ఉద్దామము, నిరంకళమెనద్వి విశేష 

మనది, 

ఊఆదాము(డు. స్వతం (తుడు, 
ద 

డాద్దాలు, చెప్పులు, 

డాద్ది, జత, సమొనము, 

ఉద్దించు, జత పజుచు, పోలు, 

ఉద్ది కాండు, వెలిశాండు, జతే కాడు, 

ఉదితము, కటంయబడినది, 
ద లు 

ప ఉదినము, టపగ్లలు. 
ది A) 

యి 

ఉద్రిపకము,. కొండ-వీవు, వెలిగించునది, 

ఊద్దులు, మినుములు, 

ఉద్దేశము, తలంపు నిశ్చయము గుటి, 

ఉ ర్రేశించు, తలం-చు, 

ఉ దేళ్యము, త అంపంబడినది, 
యి 

ఊద్యోతించు, (పశాళించు, 

ఊద్దా) వము, చెనుందీయని ది, 
యు 

ఉ ద్ధ్రతము, చెనుందియంబడినదిం 

ఊదతము, గర్వించినది, 
ఢి 

ఉదతి, గర్వము, థె | 

ఉదరణి, నీళ్ళు చేతులో పోనికొనుటప ద 

తగిన లోవాసాధన విశేషము మన 

స్పూను, 

తమిళము 

మీగవుం౦, 

(కూరమానద్కు కడోరమౌానద్యు నిగళ 

మానదు ఆదికమానదు, 

వాటమొన నీండక రె, 

డానియం 

వైప్పదు, 

ముదలానవెగళె అడగు 

మిగవుం వేగం, 

కటు, 
|) 

క దిరిల్లాదదు, విశేషమొానదు, 

స్వతం తన్ , 

శాలణీ, 

సమౌనం, ఊది, CF) పోన దు, 
దా = ఈ 

బోడియాగ శాట్టు, 

నన్నన్ , జోడి సవో, 

పగల్ వేళ, 

ముయర్శి, 

మలె ఎరుంబు, (పకా శశిక చ్చెయ్వదు, 

ఉళు త్తంబరుష్పు, ఉళుందు, 

నోక్కు_౦, నిచ్చయం, ఎల్జ౦, వతి, 

ఉచేళమొగ' నినె తల్, 
యలు రట 

ఈ క ఆల్ ‘ నచె గాప్పట్టదు 

పిర కాశిక్కు.౦0 ఏలి 

పిన్ వాంగాదదు, 

పిన్ వాంగియదు. 

గర్వ, "సెరుక్కు, 

ఉదరిణీ, 
ది | 
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కన్నడము (ఆద 
థి 

బహుళ , 

వాదుద్కు ఆధిక, 

ఉదవాద దడక్ళు, 
ది రు 

థాన్యగళ న్ను అడవిడు, 

బహుళ వేగ, 

కటు, 

లు 

నిరంకుళ వాదుదు, విశేష వాదుదు, 

స్వలే౦ంనను, 

చప్పులి,' 

సమౌాన, 

జ'తెమాడు, హోలు 

| ౫ శయ, జ తె, సంగడీగ, 

| కట్రిరువుదు. 

హగల బే, 
య 

యత్న, 
| చెట్ల ఇరువె కెరళిను, 

రుద్ది 

ఉ నైళ్య, 

“నె నెయు, 

గురి 

పళాళిసు, 

హీింజరుగ దిరువుదు, 

హీంజరిగికవుదు, 

నర్విసిరువుదు, 

సొౌక్కు 

ఊద్ధరిణి, 



ఉద్ద ] తెలుగు 

ఉదరించు, “పెలగించు మోదిశకెతు, 
థు య ఆటీ 

ఉద్దారక (డు. ఉద్ధరించువాండు, 

ఉఆదారణము, ఆద్ధరించుట. 
ధి 

ఉఊదారము, వడీలేనియప్సు, పెశెతుట, 
థి యి దు ఎని 
కాపాడుట. 

ఆదరము, దట సునది, 
థి లం 

ఉద్ధూక ము, కదలింప(బడినది. 

ఉద్బుదము, మేలూకొన్నది తెలియ 

జేయబడీనది, 

ఉద్బోధకండు. తలపునకుం 

వాండు, మేలుకొలుపు వాండు, 

చెచ్చు 

ఉద్భటము, అధికము ఆాంేలు, 

ఉద్భటుండు, అధికుడు, నూర్యు (డు, 

ఉద్భవము, పుట్టుక, 

ఉద్భవించు, (ఉద్భవిల్జు.) పుట్టు, 

ఉద్భాస్తే ము. 'తశాశింపంబేయలుడి 

నదిం 

ఉద్భిజ్ఞము. (ఉద్భిదము.) భూ మిని 
ఛృడించుకిొని పుట్టు ఇెట్టు మొద లై నని, 

ఉద్భిన్నము, విక నీం-దినది, 

ఉద్ఫూతే ము, పుట్టినది, . 

ఉద్భేదము, బద్దలగుట, పుట్టుక, ౬615 

ఉఊద్భ్రనుము, ఉబ్బించుట్క, చమత్కాా 

రము, 

ఉ ద్భాంంక ము, తిరుగుడు పడినది, 

ఊద్యత ము, యత్నించిన, ఎ త్తీబడ్డది, 

ఊద్యతి, (ఉద్యమము) యక్నము, 

ఉఊఆద్యమిం చు, యత్నించు, 

ఉద్యానము, రాజుయొక్క. తోట, వడ 

అట, ౬ 

తమిళము 

ఊద్దరి త్తల్ , పుదుప్పి త్తల్ , తోండి 

ఎడు తల్, 
బూ 

ఉ దారకన్, మేనై్మపడుత్తుం మనిదన్ , 
యు యో ఆటీ 

నిలె నిరుతు క, 
ర RT oY. Wn 

అదర్ నదు, 
యు 

ఆఅ శక) _పఇటదు, ి్ రాప్పుద్దిదు 
విళిత్సుకొ్క_౦డదు, 

నినెవుటోట్టుం బోదకన్, తూక్క_ తి 

లిరుందు ఎళుప్పుం పాడకన్ 

అదికం, ఆమె, 

ఉయర్ కాదవన్, నూరియన్, 

పిరవి, జన్మ మెడు తల్, 

పిర కాశిక్క_ చ్చెయ్యప్పటదు. 
౬ a 

భూమియె ఊడెత్తుక్కొ_౦డు పిరక్కుం 

వురంగళ్ పోన్తందు, 
Gs 

మలర్ న్ దద్కు వికనీ తదు, 
ఆట 

సిరందదు, 

ఉడె తల్, పిరవి, 
Cer. 

ఉబ్బుంబడి శ్చెయ్దల్ , చమత్కారం, 

(బైమె యడెందదు, 

ముయర్ని శెయ్యప్పట్టదు, యత్నిక్కా 

ప్పట్లదు, 

యిరి. g ము ర్చి (పోరాట్టం ) 

ఆరశనిన్ సోలె వనం, 
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కం ళు మేల క్కె_ త్తు 

ఊద్ధారమౌడువను, 

ఈ దరిను, 
డు 

బడ్డియిల్ల ద బుణ, మేల కె ఎత్తు 

కాపాడు, 

దప 4 ర్న దట్ల 

కదలాడినీరువుదు, 

ఏళిరువుదు తిళినిరువుదు, 

నెనపీగ తరువను, అనుబోధక, 

“హాచ్చాగి ఆ వెం, 

"ఊహబచ్చాదవను, నూర్య, 

హుటి కె, 
లు 

హుటు, 
లు 

ప్రకాశినువుదు, 

భూమియన్ను భేదినీకొండు హుట్రిదదు, 

గిడ, 

ఆర ళిరువుదు, 

హబుటిరు . 
ఠి వుదు | 

బచెయాగు, హుటు, 

రు 4 

ఠాబ్బిసు చమత్కార, 

మర ళ"గిద్దు, శఛమగొండ, 

యత్నినువుదు, ఎ త్తిసిరవుదు, 

యత్న, 

యత్ని సు, 

రాజనతోట్ట పొరడువుదు, 



ఉద్యా ] “తెలుంగు 

ఉద్యాపన, (ఆ ద్యాపనము 

సమౌ ప్రి, ఎడలించుట, 

ఉఊద్యు క్తము, ఉఊద్యోగిం చినది, 

(వతే 

ఉద్యోగము, యత్నము, 

ఉద్యోగి, ఉద్యోగము గల వాడు, 

ఉద్యోతించు. (పశాళించు, 

ఉద్యోతిత ము, (పకాశితము, 

ఉదంగము, అంతేరమున నిలుచువ స్తువు, 

ఈదమా, నీరు పిల్లి, 

ఈది క్షము, ఊఉ చేకించినది, 

డఊదేకము, అతిశయము, విజృంభణము. 

ఉద్య ర్వృనము, నలుగువిండ్కి ఎగయుట, 

అశతీక మించిన నడత గలది. 

ఉద్వవా, కూతురు, 

ఊద్భవానము, పపెకియిటుట, 
రు లు 

ఉద్యహు(డు, 

“సెకింబటు, చూచు, 
a లు 

కొడుకు, సెకెతువా(డు. 
ర a.) 

రయ ద్వా౦లే ము, కక్క_౧బడినది, 

ఈ ద్వాసనము, లేవంగొట్టుట, తొల 

గించుట, 

ఉద్వావానము, “పం డాడుట, 
య 

ఈ ద్వాహము, "పెండ్లి, 

ఉద్వాహిని, (శాడు, 

ఈ ద్వీషణము, మిందు చూచుట, 

ఉద్వ్భృ త్రము, గర్విం చినది, 

ఉ ద్వేగము, ఉచ్చించుట, భయము, 

క్రీడ చమ తారను, 

ఊఉ ద్వేజనము, వెజిప్పు, 

తమిళము 

ది 

వేలె 'సెయ్బవన్, తానాగ ముయర్శి 

“సెయ్బవన్ 

పీరశాశి తల్, 
అలనాటి 

/ 

పిరకాళం అ చెందదు. 

అంతర త్రిల్ నిర్కు_౦ పారుల్, 

తణీర్ పూనె. 
ta (Cn 

అవేశం గెొండదు. 

Pe 

ఉ డల్ ఫుడిసామాన్, వాసనసామొాన్, 

ఆకాయ తిర్ క ఎగిరువదుు వాదు 
0 ది 

మోరి నడక్కిరదు, 

మగల్, 

తూక్కి పిడిప్పదు. 

తూక్కి_ ప్పిడి, శుమె. 

మగన్ ని'లెనిరుత్తుబవకా, 

వాంతి ఎడుక్క_ప్పట్టదు. 

ఉ ద్వా సనం, ఎళుప్వుదల్ , తుర త్తుదల్ , 

సనివాగం౦, 

కల్యాణం, 

కయర్ , 

బయప్పట్టదు, 

మేర్ పార ॥ 

గర్వమౌనదు, 

బయం, పరపరష్పు, పీడా చడళ్కారం, 

బయం, 
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కన్నడము ( ఆటే 

(వతసమౌొ పి, హొరడినువుదు, 

ఊద్యోగినిరువుదు. 

యత్న, 

ఉదో్యోగమొడువను, 

(పకాశిను, 

ఎడెఎ జె, నింత్వ సు, 
వాని 

నీరిన'బెక్కు_. 

ఈ దేక గొందదు, 

అతిశయ, విజృంభణ, 

మగళు, 

9 
మేల క్కె_ ఎలి, వాడికో, 

ఎ వి హోరు, 
అటే 

ముగ ఆద్ధరిసువను. 

వాంతి, - 

మను వెయాగు, 

నుదు'జె. 

హగ్, 
౧ 

బిర గాగిరువుదు, 

మేల క్కె_నోడు, 

ఉబ్బిను భయ పీడెచమత్కార, 

| బెరకు, 



ఉట్వే ] తెలుంగు 

ఉ ద్వేజితీము, వఅపీంపలబడీసది, 

ఉ బ్వేలము, అధికము, 

ఊద్వేష్టితము, చుబుకొనయుడినదిం 
లి లు 

ఉనికి. ఉండుట, స్టీతి, నిచా'సము, 

టు 

ఉన్నతెము, పొడ వెనది, 

ఉను తి, పొడవు వావి, Ay వ్రు ల 

ఉన్నమికేము, పె కె త్తంబడినది 

ఉన్నరూపు, యఖథారము, షరూపు ఖా 

ఉన్నవాడు, ఉన్న టి వాండు, ధని 

కుడు, అన్యుడు. 

ఉన్నాహము, ఫుల్ల నీళ్ళు తరవాణి, 

ఉన్ని, గొతై బొచ్చు, 

ఊన్నిదము, మేలుకొన్నది, 

ఊన్మంధనము, కదలించుట, చంపుట, 

ఉన్మంధము, చిలుకు ట, చంపుట. 

ఉన్మంధితము. కదలింప(బడినడి, 

ఉన తము, వెణెలినది, 
pn. ఇవి ఎని 

ఆన తుడు. జెణి నాయడు. 
pan.) డై 

ఊన్మదితు (డు, ( ఊన్మదిష్టువు, చిత్త 

ఉఊన్మాథ ము, జంతువులను బట్టు బోను, 

ఉన్మాదము, చిత్తవిభ మము. 

రా న్మానము, తూనిక, 

ఉన్మిక ము. కొలువయబడినది. 

ఉఊన్మిషితము, వికసించినది, 

తమిళము 

బయప్పటదు, 
లు 

అదికం, 

కుత్రిక్కాండదు, 

ఆడుపు, 

ఇరుకె్క., ఇరుష్టూ, నివాసం, 

ఇరుక్కు మి డం, వీడు; 

ఉయర్ నద్యు ఈన్నతమ్, 
ఆ 

ఉయరం, ముళ్నే(టం. 

తూక్కిప్పిడి తల, ఉయరమాగ 
ఎడు తల్, 

ఉయరమాగ ఎ పటదు, గ డుక్క_ ప్పట్ట 

ఆల్ మె, 

న్లోతునీర్ , 
— 

ఉన్ని, కంబళి, 

విళత్తుక్కాండ దు, ఎచ్చరికౌ,_యాగ 

ఇరుప్పదు, 

అశేప్పదు, కొలుదల్. 

కడెదల్, కొల్లుదల్, 

లెక)_ప టమ, కలెక్కు_ష్పట్లను 

(బమెపిడి త్తదు. 

ఉన్న తన్, మె త్తియక్కాారన్ , 

(మెయిల్ ఇరుప్పవన్ , 

విలంగుగ శి పిడివ్కు_ం బోను, 

చెర్తియం, (బ్రమై, 
ఎచె, మానం, ఆళవు, 

కెట్రనడవడ్, తవరాన వళి, 

కుక ॥ అళ గ్రాప్పట్టదు 

మళర్ నదు, 
ళు 
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₹ళయగొాలినివదు, 

హావ్చాగి, 

సుత్రిరువుదు, 

(ఒలె, 

సిత్కి నివాస, థి 

నిచాసగ్ఫవా. 

ఎ తేరవాదుదు. 
aT 0) 

ర దీర్గ వాదుదు, వృద్ధి, 

మేల క్కెత్తు, 

| మేల క్కె త్రీదవస్సు, 
ఆటీ 

'యదార, 
థి 

డాలళీదవను. 

హుళ్ళగిరువనీరు, 

డా హౌ, 
౯a 

కదలినువుదు, కెదరువుదు కొల్లువుదు, 

క డియువుదుు కొలువుదు, 
య 

కదసిరువుదు, 

డాన్ము తవు. 

హుచ్చు, 

(భమగొండవను, 

బోను, బె, 

హుచ్చు, మరుళు, 

మౌన, తూనిక, 

దుర్నడతె, 

| అశేయువుదు, అశితమాడిరువుదు, 
అరళిరువుదు, 



ఉన్నీ ] తెలుగు 

ఉఊన్వీలనము, వికనీంచుట, 

ఉన్మీలిత ము. వికనించుట, 

6 న్మూలము, జేరు తెగినది, 

ఆన్ఫ్మూలిం చు. పెల్లగించు, 

ఈ న్మూలితే ము, వేరు (తెంపంబడీినది, 

నాళము చేయంబడీనది, 

ఉఊ న్మేపము. కన్నువీచ్చుట్క విశాసము, 

ఊపకంఠమ్ము సమిపము, 

ఉపకరణము, సాధనము, పనిముట్టు, 

ఉపకరించు, ఉపయు క్రమగు, 

ఉపక ర్వ. మేలుచేయు వాడు. 

ఉపకారము. మేలు. 

4 న్నీ 
పశారి, డాపక ర శ 

అతో 

ఉపశారిక. ఉఊపకారముచేసెడి ప్ర 

డేరా రాబ్రులవిడీది, ఇల్లు. 

ఊఉ పశార్య. డేరా ఉపకరింప(దగినది, 

ఉపకుంచిక, నలబిలక ఆఅ, సన్న ఏలకులు, 
య అ 

ఉపకృతము. ఉపకరింపంబడీనది, . 

ఊఉపకృతి. ఉపకారము, 

పృక్రమము, (పారంఖించు. 

ఉప(క్రమించుు “మొదలు పెటు, 
రు 

ఉ పకోళను, నింద, 

ఉపజ, తనంతట సే మొదటం బుటిన 
(షు లు 
జూనము, 
షా 

ఉపగతము, అంగీకరింపంయడినది, 

వ క 9 ఊపగలి, (పొ పీ, 

ఉపగ మము, అంగీకారము; సమో పీంచుట 

ఆ పగూథధము, కాగిలింపంబడినద్ధి దాచ 

బడినది. 

ఉపగూవానము, ఆలింగనము దాంచుట, 

తేమిళము 

మలర్ దల్ , 

నులర్ జొదదు, వికసీ త్తదు, 

"వేర్ అరుపట్టదు, చేరు అరుందుప్నో నదు, 

"పెయర్ క్క_ప్పట్రదు, 

వేర్ అరుక్క_ప్పట్లదు, నాళమౌ క్క 

ప్పట్టదు, 

కణ్ తిరక్క_ప్పుట్రదు, విశాసం, 

ఆరుకిల్, సమీపం. 

సాదనం, ఆయుదం, ఉపకరణం, 

ఉపకారం శయ్య్యుం, 

నన్నె శెయ్బవక 

నై, ఉదవి, 

ఉపకారి ఉదవనిసెయ్బవకొ. 

నన్నె శయ్యుం సెణ్ , డేరా, గూడారం, 

అగళను_డైయ విడిది, 

డేరా ఉదవిజదయ తగుదియానదు, 

కణుంజీరకం, శిరుఏల క్కాా, 

ఉదవియ డెందదు, 

ఉదమ్కి ఉపళారం, 

ఆరంబం, తువక్కాం, 

తువంగు, 

నిక దే, 

స్వయబుద్ది, స్వయమౌాగ ఉం డానజానం, 
ది షా 

పిరా పీ అజెందదు, 
జార 6 

. అంగీకరి త్రల్,ఒప్పుకొ్క_ళ్లు వదు, నెరుంగు 

వదు, 

అణిందుకొ్కొ_ళ్ల ప్పట్టదు, క్ టి కా ల 

“ ప్పట్టదు, ఎడుత్తు ఒళిక్క_ప్పట్లదు, 

తళువుకై, కట్టికొ_ళువుదు, ఒళిష్పదు; 
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కన్న డయ 

పిక 29 నిసూవుదు, 

వికని నితువుదు, 

"బే చేదినురువుదు, 

కెరళిసు, 

బేవుఛేది సల్పట్రదు, 

కలు తెరెయువుదు, 

సమో ప. 

సొధన, ఆయుధ, సలకరకౌ, 

ఈ పకారమాడు, 

ఉపకారి, 

ఒ ఫేయదు, 

డాప కారి, 

ఉపకార, దేరా గుడార, 

డేరా, ఉఊపశారమాడతగ్గదు, 

కరిజీరిగ్కె సణ్ణి యాల కి, 

ఊపశకారమాడిరువుదు, 

ఊపశార, 

(పారంఖిను, 

"మొందలిడు, 

నీం'చె. 

తనగ్గాతాెనీ హుటీదబాన. 
ఉట కై 

ఒప్పీకొం డిదుదు, 

© 

(పొ ప్తీ 

అప్పికొండిరువుదుు బచిఇటిదదు, స్పే ండిరువు ) బచ్చిట్లిద్దదు 

(ఆలింగన బచ్చిడువుదు, 
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ఉఊపగవాము, (గవాణమ్ము చెట 

ఉపచరించు సచ్మానించు, సేవించు. 

ఉపచరితు6ండు, సేవింపయుడిన వాడు 

ఉపచారము,సమ్మానము, "సీవ, అం శమము, 

ఉపచితము, శాలినడి, కూడబెట్టిన ది, 

వృదిపాందిపంుడీనది, 

యు 
ఉపజాపక (డు, ఛేదముపుట్టించువా(డు, 

ఉపజాపము, భేదోపూయము, 

ఊపజివ్యాక , కొండనాలుక, 

ఉపజీవి, ఒకరిననుసరించి జీవించువాడు. 

ఉపజీవిక, జీవనోపాయము, 

అట 

ఉపతాపము, 

తొందర, 

సంతాపము రోగము, 

6 పత్యేక , పర్వతే సమాపథూమి, 

ఈపద. కానుక, 

ఉపదంశము, ఉఊరుంగాయ, కొటుకు, 

కొటుకు రోగము, 

ఉపదర్శనండు, తప్పుజరుగ వండ కని 

“పెట్టువాండం ; బోధించువా.ండు, 

ఊపదానము, కానుక, 

ఉఊపదిస్థము. ఉపటేశింపయుడినది, 

ఉపదేశము, నేర్చుట్క హితవచనమా, 

ఆపదేపీక, వెదపురుగు, 

తమిళము 

గ్రహణం, శె, 

శిలీంగియ ఇడం, నగరు, ఉక్కారు నే 

పోగుదల్ , 

విరుద్ది, ముశ్నే(టం, నీళం, 

"శయ్దల్ , సేవిత్తుక్కొళుదల్ , 
~~ య 

శీవిక__ప్పృటవక, క గ్రాప్పద్టవక్. 

ఉపచారం, మరియాబె, శేవె, అంజం, 

ట ప వి శంట్రదు, శేమిక్కప్పట్టదు, రద్దియ డైం 

EE ప్పుటదు, దద్కు “పెరుకి రై-ప్పుట్లదు 

వ్యత్యాసం, శం డై, "చేదంటాం డావ్క_ం 

మనిద౯£", బీదోసాయం కెయ్బవకా, 

చేదోపాయం, 

శిరునాక్కు. 

సిరర్ మేల్ ఆదారప్పట్టు పిలేప్పవక్సా 

తానాగ వాళముడియాదవకొ, 

పిళక్కుంవళి, చాళుం ఉపాయం, 

నోవు, నియాది. 

సంథాపం, కష్టం, వ్యాది, తున్చం, 

మలైయిక అరంగు మలె క్కి నెరింగియ 

ఇడం, 

శాణీక్కె అళిప్వు, 

ఊరుగాా కడిప్పదు, ఒరువ్యాది, 

తవరు నడళ్కామల్ మేల్ పొర 

పార్చవకా, వళి కాటి, బోదెప్పవకా, 

శాణిక్కై, 

ఊప దేశిక్క_పట్టదు, 

ఊప దేశం, సాల్లి క్రొడుప్పద్కునణ్ కూటు, 

క యాక్ పూచ్చి, 
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కన్నడము (& 

గవాణ "బిర, 

కాణీ క. 

సమిపద ఆశ్రయ, హారువుదు, 

వృద్ది, దీర తె, 
థి ఖు 

సన్మానిసు చీవమాడు, 

సేవిసల్పట్లవను. 

సమ్మాన, సైన్యం అంచ, 

సుటిదదు, బచ్చిటదుదు, వృదిమోడి 
లు టు థి 
దుదు, 

చేదోపాయమాడువను. 

భేదో పాయవు, 

కిరుచాలుగ. 

ఒబ్బర అశయడింద బతుకువనుః 

జీవనాధార, 

రగ, 

సంశాప్క వ్యాధి, తొంద రె, 

కాణి కె, 

ఉప్పినకాయి, కడియువ వ్యాధి. 

| 
కాణీ కె, 

ఊప చేశినిరువ మోతు, 

హీకవ-చన కలిసు, 

| ౫దలు, 
౧ 



ఊప] తెలుంగు 

ఉపదోపాము, పాలకుండ. 

ఉపద్రవము, దేశోపదవము, 

వోని కపషము, 
ఉం 

ర్సీడ్త్య 

ఊఆప్మదష, కార్యములను వివారించు 
లు 

కొనువా6డు, 

ఉఆపథ, ఉపధానము, తలగడ, కానుక, 

మంతి మొదలగు నుదో్య్యోగములఅ కె 

పరీతీంచుట, వ్యాక రణములో కడ 

పటి యకీరమునక ముందున్న యత్న 

రము. 

ఉపనయనము. జం దెము వేయుట, వడుగు, 

ఊపనిధి, దాంచి పెటిన సొమ్ము, 
రు 

ఆపనిసుత్తు, వేదాంత (గంథము, 

ఈపవితు(డు. వడు” నవాండు, 

ఈఆప నేత్రము, సులోచనము, 

ఉపన్యనిం చు, ఉ ప న్యాసము చేయు, 

ఉపన్యాసము, జేనిన్ గుణించి యెనను 

విస్తరించి చెప్పుట. 

ఊపపాఅనము, పెంచుట పోషించుట. 

ఆప పురాణము, 

తమ్క_వది. 

పురాణము కంటె 

ఠఊపబలము, సహాయము, 

ఉపభోగము. అనుభవము, 

ఉ పమానము, పోలిక, 

ఆప మేయము, పోల్పం౭దగినద్సి పోలిక 

యందలి విషయము, 

ఉపయోగము. అనుకూలము, 

4 పరి, ను మీద. 

ఆ పవనము, తోట, 

డఊపబాసము. పసు. 
Me | 

TD—17 

తమిళము 

పాల్ కడం, 

ఆప ద్రవం, శేడు, కడ సం క రు 09 

కషం, 
ర 

నిర్వాహీ, అమెచ్చకా, కెయలాళ కా, 

తలెయశకా, త 'లెకాణి, కాణి కె 

మంతిరిగ శె రగస్యమాగ పరిశో 

దిత్తల్ ఇలక్క_ణ త్రిల్ కడైెళి ఏళ్ు 

త్తిర్యు ముక ఇరుక్కుుం ఎళుత్తు. 

ఉపనయనం, పూణల్ పోడువదు. 

నే అన అస ఒళిత్తువెక గ్రాప్పట్ట పణం, ఫొరుళ్. 

ఉపనిడదం, వేదాంతం, 

(బహ్మ్మ చారి. 

కణ్ గళుక్కు_ డఊపయోగికుమ్ 

మూస్క_క న్నాడి, 

ఉపనియాసం శెయ్దల్ , 

ఈ పనియా సమ్, ఎదైప్ప[టియావదు 'తెల్ళి 

వాగ ఆ టెప్పదు, 

ఉఊబకాలనమ్, 

ఉబఫురాణమ్యు పదినెణ్ పురాణంగలిరుం 

జెడుక్తు చాల్లప్పట్ల పది నిల్ కాల్ 

బురాణంగలళ్ , 

ఉబబలవ్, ఉఊదవిత్తుకై, ఉదవి, 

ఆనుబవం. 

ఊఉబమొనమ్, ఉవమిక్కు_ం౦పొరుళ్ , 

ఉబమేయమ్్స్ ఒప్పిడ త్తి క్కదు, ఒప్ఫీట్ల 

పొరుళ్ , 

ఉపయోగం, పిరయాజనం. 

ఉఊబరి, మేల్ , అదికప్పడి. 

ఊబవననమ్, 

ఉబవాసమ్, పటిణి, తో 
లు 
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హోలినగ డి గె, 

దేశదమోారి వీ జె సంకట, 

కార్యగ లుగా విచారినుకొళ్ళువను, 

తలమెలె శాణికె మం(తీముం తాత 
అవి 

పరీక్షగళు, 

కొనెయ అతరగళ ముందిన ఆతుర, 

దొడనియోగక్కె. 

ముంజ్, 

చిట ॥ బు ఎర్పుదవాణ 

"వేదాంత. 

(బహ్మూ చారి. 

ఇాళీను, 

భావ కొ నన్ను మాడు, 

విస్తార వాగి భౌవణ,. 

ఖో 

i 

షినువుదు, దొడ్డ ౫ మొడువుదు, 
చో, జో 
గురిం CREP 

య్ 
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ఉపవిషుండు, కూర్ముండిన వాండు, 
ల 

ఉపవీతము, 

జందెము, 

. సవ్యముగా చేసికొన్న 

ఉపశమనము, ((ఉపళమము,) శాంతి, 

నెమ్మది. " 

ఉపశాంతి. ఉపళమనము ఓర్చు, 

ఉప'సంవారించు, 

శ రించు, 

మరలించు, సంహ 

ఉప సర్హము, పదమునకు ముందువచ్చు 

(ప_పర మొదలగునవి, మౌరితెవులు. 

ఈ పాక రము, యథావిధిగా వేదమును 

(గహీంచుట, 

ఆ పాఖ్యానము, ఇలిహోసము, 

ఈ పాదానము, పథాన కారణము, 

ఫొకుము, 

ఉపాధి, భర్మచింత, కోటుంబ పోవకము, 

విశేషణము ఆడి కపటము, 

ఆ పాధ్యాయు డు, 

ఉపాయము, "జీర్చు, చరను, తంత్రము, 

రాజతం[తము, సామ దాన భేద, 

దండములు, 

డఆపాసకుందు. సేవకు (డు. 

ఉపాసన, సేవ, 

ఊపాసనము, శరా భ్యాసము, కీట. 

ఉపాసించు, సేవించు, 

్డ + వఏీషువు, & పందుఃడు ప్తువు 

ర పేతు, అకద, 
డు 

న 

ఉ పోద్ధాతేము, పీకిక్క ఉచావారణము, 

ఉప్పర, (తన్వి జీవిం చెడు. నొకజాతి, 
Dn a 2 బాత స్య 

తమిళము 

సవ్యమాగ. (శరియాగ) 
డిరుక్కు_ం వూణల్ , 

i 8 కె (4 

నిదానం, పారుమె, 

ఉబసంగారమ్, అళిక్కెె విలఅక్క_దల్, 

ఆ షే ఎమ్, 

ఊబసరుక్క_మ్క్ వడ మొళి ముదనిలె 

ఉఊజాకరమ మ్, వేదమోదువదరుక్కు 
ముక శేయ్య్యుం శటంగు, 

ఆ బాశ్యానమ్, ఇది-గాశమ్, 

ఆబాదానమ్స్ ముదర్ కారణం, ఆరిి 

పిచ, అన్నదానమ్, ఐం౦బుల 

సడక్కు గ, 

ఊబాద్మి వ్యాది, కుడుంబక ష్టం, వరు 

తమ్ విశేషణం, *పెయకరిచ్చొల్ , 
ఆ 

తడంగల్, కపడం, 

ఊఉ వాద్యాయన్ , ఆశిరియన్ , 

దస్, 

ఉచాయమహ్, కూల్ చ్చి, తండిరమ్, అర 

శర్ కరియ ఉపాయంగ ళ్, సామమ్, 

బేదహ్ దండన, దానమ్, శొర్చమ్ 

పురో 

ఈ పొసనం, 

ఉపానీప్పదు, 

ఉఊ పపేందిరన్ .. 

య బేకై. 

పీడికె, మున్ను ర, 

| ఉఇపష్పరయకా, ఉప్పరజాది, 
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కన్నడము ( ఉప్ప 

కంతిరువను, 

సరియాగి వాోకికొండ జనివార, 

శాంత, ఉపశమన, 

తిరిగిసు, 'సంహారమొాడు, 

వేద గవాణక్కా_ ముందినక ర్మె 

ఇతిహాస. 

1కు. (పథాన కారణ, అన్నదాన, 

ధర్మ చిం తె రో, వి శేవణ, అడ్డి; 

నిరోధ, కపట, 

ఆచార్య, పురోహిత, 

చాతుర్య్య, నె పుణ్య, యు క్రి, రాజ 

తంత్ర, సావుదా నాది, 

మళ్లిన కెల సమొడువవరు తోడువరు, 
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ఉప్పరము, ఆళాశము, డోర్థ్వః (పటే 

శము. 

ఉ ప్పరవీథి, ఆకాళమౌర్చ ము, 

ఉప్పరి. ఉప్పరవాండు, 

ఉప్పరిగం, మేడ, 

ఉప్పలము. (ఉప్పళము) ఉప్పు 
పండెడు నేల, 

ఉప్పు, లవణము, 

ఉప్వుంగ డలి, అవణ 'సము దము, 

ఉ ప్పుడు బియ్యము, వద్దు ఉడుక బెట్టి 

దంచిన బియ్యము, 

ఉప్పురియు, ఊపు ముట్టి గా రాలి చెడి 

పోవు, 

ఉబ్బసము, ఊర ఏ" సరోగము, 

ఉబ్బు, ఉబ్బరించు, 

డాభయము, రెండ వయవములుగ లది. గుడి 

యుత్సవము నడపువంతు. 

ఉమ, పార్వతీదేవి, 

ఉమౌాపతి, శివుడు. 

ఉమియు, ఉమ్మి వేయు, 

ఉమ్మడి, ఇద్దరుక లనీ చేయు వ్యాపార ము 

మొదలగునవి, పొత్తు, ఏక కాలమున, 

ఒకమౌాటుగ, 

ఉయ్యాల తోటి. తొట్ట. 

ఊరి. ఉచ్చు, పవమీబంధనమ్యుు మరణ 

సాధ నమ్వు రజ్జువు, 

ఊరియు. 

డాలి. వద్దంగి కల నటుకు సాధనము, 

ఉల్లంఘనము, అతి కనుణముు, అఅత్యుము 

చేయు, 

ళ్ ల ముం వాదయము, 
య 

ఉల్లాసము, సంతోపము, 

తమిళము 

ఉప్పరమ్, ఆకాయం, మేర్ పురం, 

ఆనోయ వెళి, 

ఉప్పరయన్ . 

ఉప్పరిగ, మేడ. 

ఉప్పలమ్ ఉప్పు ఉర్ ప త్రీయాగిర 

నిలమ్, 

ఉప్ప, 

వుళంగల్ అరిక్సి చెల్లె పుళుక్క_వెత్తు 

"శయ్ద ఆరి, - 

ఉపహ్వుమణినాల్ ఊలుతుపోగుం. 
£9 వూట 

ఊప్పసమ్ము ళువాళ శకాళమ్, 

ఉబ్బు. 

ఇరండుం, కోవిల్, ఉత్పవాది ఉభయం, 

ఉమ, పార్వతీ దేవి, 

ఉమాపతి. 

ఉమ్మడి, ఇరండు బేర్ కలందు ఇెయ్యుం 

తోం జల్, తొటిల్, 

ఊరి, ఉచ్చు, పఅవెగ ₹ ఇెజైఇడుదల్, 

మరణదండ నె, 

ఉరిదల్ , 

ఉలి, మర తె వెటుం కాదనం. 
జ లు 

కన్న డను ( ఉళ్లా 

అంబర, మేలనభాగ, 

ఆకాశమౌార్ల, 

ఉఈప్పారడవను, . 

భవంతి మాడి, 

ఉప్పు తె గెయువ భూమి, 

రపు, 

డప్పిన సము ద, 

నెల్లన్నుు, కదిసి కుట్టిద అక్క 

ఉఊప్పునుణ్లు, ఊదిరు హగేగువుదు, 

ఊర్ణ ప్రకాాస ఉబ్బ సవ్యాధిః 

ఉబ్బు, 

గుడి ఉర్సవద కెంకర్యద సరత్కి ఎరడు 

అవ వగ భఘుంట్తాగువుదు, 

| వరత. 
శివ, 

ఊగళు, 

పాలిన వ్యవహార ఒండేసలః 

ఉఊరలు ఉచ్చు, మరణ సాధన 

చెవురు బరుసోరువుదు, మిరైసోరు త్ర % 

తాండుదల్, వాద్దుమోరుదల్ , వరంబు అతిక్రమణ అలత్యమొడు, 

కళ్ అడంగా మె ఆలఖ్మీయం, 

ఆల్లాసమ్, సంలోవం, క 

il 

ఆనందం, ల్ 



ఉల్లి ] తెలుంగు 

ఉలి, వీరులి, జెలులి, 
య య cn య 

ఉవమన్ను. 'తెల్లవాజుటకుముందు ఐదు 

డయ కాలము, 

ఈ సాపతి, అనిరుద్ధుడు, 

ఉపము. ఎండ, వేడిమి వేనవిశకాలము, 
౯ 

డవ వారణము, గొడుగు, 
ణా 

ఊ. ఒక అక్షరము, (పక్నార్శకము, 

కథలు మొదలయినవి వినువప్వుడు 

ఉపయోగిం ప(బడునడది, 

ఊదర. కోయలు పండుటకును దోమల 

ముదలగునవి చచ్చుటకను చేసెడి 

పొగ, 

ఊదు. శంఖము లోేనగువానిని, ఊందు, 

నిష్వు మొదలగువాని నూందు, పట్టు, 

పాందు, అదుము, ఉోను, ఉంచు, 

వాంచు, చేపలను ప శైడి ఊంత , 

ఊందువ త్తి. సాం|బాణివ త్తి, 

ఊదు వెండి, శుద్దమయిన చెండి, 

ఊపు, ఊగ జేయ ఊొయ, ఊగించు, 

ఊటు. వాన చీనునలచే గలిగిన చెమ్మ, 

డాటుకిొను, జుట్టు. 

ఊడ, చెటుకొమ్మనుండి కిందికి దిగడు 
| లు 
జీరు, 

ఊడ నెటు. విడలొట్టు ఊడ దీయు, 
ఓ) 

పనిలోనుండి తొలగించు, 

ఊడాడు, మిక్కిలి సవావాసము చేయు. 

ఊడిగము, పరిచర్య సేవ, 

తమిళము 

కల్లీర్ పూండు, వెళ్ళెప్పూండు, 

విడియవదరు_ మున్ను ఐన్లు నాళి 

చేరన్, 

ఆనిరుదన్ , 
(oa) 

వెయ్యిల్, వెస్పమ్, వెయ్యిర్ కాలము. 

క టె, 
ర 

డో 

ఊ, ఊకొటుదల్ , కచె గ లె క్కేట్కుం 
€ రా రా 

పోదు సొల్లుం ఒరువ్లూ ఒలివణిప్పు. 

ఊదర, శాయ్గళ్ పళ క్కు వుమ్ 

కొళుక్క_ళ్ పెరచ్చాళి మదలియవె 

నుడివదర్కు, పోడుం ఫు. 

ఊదు వాయాలూదు తుళేక్క_రువి 
ఇక్క వండు మొదలియ వూదు, శరీ 

రం వీంగు కాటునోయి, చాయ్ 

వీఘు, 

ఊదువ థి, సాం(బాణివ తి, 
అనాటి అనీ 

ఊదు వెండి, శ్ క్క వెళ్ళి, 

ఊళల్ , అశిదల్ , 

ఆోటువద్తు కాపాడు ఊటువదు, 
ల లు 

ళు ఊట్టుక్కొాళ్ళుదల్, న్మనాగ కుమెత్తు 

విళుదు, మరంగళిరుందు కీఢే ఇరంగుమ్ 

"వేర్, 

వేరుర తల్ జీలయిలిరుందు నీకు 
ర. చి 

దల్, 

కాడి మిగవుమ్ సగవాసమ్ శెయ్దల్ , 

ఊళియం 

PT Sl కా 
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కన్నడము ( ఊడి 

ఉఊళ్నిగ చె ఈరుళి, లై ల 
'బెళగవ ముంజూవె నాల్క, ఘంే 

ఇంద, 

ఆనిరుద. | 
థి 

పనులూ వినులుకాల్క నె ఫుణ్యవుళ్ళ, 

ఒందు అతుర, (ప్రశ్నార్థకం కథ కేళు 

వాగ “హుం” ఎన్నువదు, 

మొగువద క్క. అథ వాసా ళ్ళి సాయువు 

శంఖఊోదు హిడి, హాోొందు అదము ఇడు, 

ఊదుకడే, 
3 

స్వచ్చ వాద వెళ్ళి, 

అల్లాడి న్కు తూగు, 

మళియింద బంద లేవ. 

జులు శబదింద హీరు, 
అద 

ఆధార వేరు, 

బే'రెమాడు, చిచ్చు, కళ సదింద ఓడీను, 

బహుళ స్నేవహామాడు, 



ఊడి ) శెలుయగు 

ఉఊడియము, ఊడిగము, 

ఊదా, ఒకరంగు, 

ఊది, బురద, 

ఊరబంది. ఊరియందు తిరుగు పంది, 

ఊరంబిచ్చుక,ఊరియందుతిరుగు పిచ్చుక, 

ఊరక, కారణములేక, ఏమియులేక, 

ఊరజోగి, బిచ్చపుజోగి, 

ఊరు, జలాదికములలోపలనుండి వెలికి 

వచ్చు, నాను, త డిగఅదియగు, పుట్టు; 

(గామమ్యు దేశము దేళాంతరము. 

ఊరుంగాయ, ఉప్పులో ఊర వేయయిడిన 

మామిడికాయ "మొదలె నవి, 

ఊరు(బిండి, వ్యంజన విశేషము, 

ఊశనేయించు, (గామము లో (డొప్పి 

యుత్సవము చేయు, 

ఊర్జితము. ధృడము, గట్టి 

ఊర (ము, మాండదిి మోందిశ తంబడీనది, స్ట్ క్ 

ధి బం 
ఇ 

౨ ఊర్మిళ. మగని నెడవానీన (వా 

మహారాజు కూతురు. 

) జునకి 

ఊవాము, ఊహ, లేనిమాటలను కొన్ని 

తేచ్చుకొనుట, 

ఊళ, నక్క ళూ6త్, 

బు, ఒకయత్న్సరము, బు గ్వేదము, "వేద 

భాగ విశేషము, 

బుజు వ్ర చక్క. నెనది, 

తమిళము 

పరిచారిక, వేలె, 

ఊదా ఒరుకాయమ్, 

శేరు, 

ఊరుప ని ఊరిల్ కు టివరుమ్ పని, 

ఊర్ కరువి, ఊె శు టివరుమ్ కేరుని. 

ఒన్ అుమిలామల్, కారణమిన్ తి, ఒరు 

శారణము మిల్లామల్ , 

పిచ్చెశ్కాారన్ , 

ఊరు తజీర్ ఆడియిలిరుందు వెళియే 

వరదల ఊటు, సిఅన్స ఊ'ర్, 

గి రామం, బేళం, 

దరం. 

ఉజఊరుకూయ్, ఉప్పిల్ ఊర వె ల్తే 

మాంగాయ్ ముదలియ వె, 

చట్రిని, 

నాడు, చేశాం 

ఊర్ వలన్, గిరామ త్రిల్ సటి వలన్ 

వందు కొండాడుదల్, 

ఊర్జితే మ్, గట్టి కెయ్దల్ . 

ఊర్ధ్వము మేలే మొగ త్త ఎడుక 

ప్పట్లదు, 

రాజనిన్ మగళ్ + 

ఊగమ్్ ఊగి తుకొళ్య్ళుదల్ , 
అట 

ఊళ, నరీయిన్ ఊళె, 

రిం 

బు, బుక్కు వేదమ్, 

ద్ య 
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క న్నడశు [ బ్లా 

ఇూాకరి, 

ఊదాబణ., 
ళా 

కెసరు, 

ఊోరల్లి లెరుగు వాండి, 

గుచ్చి, 

కశారణవిల క్ సుమ్ము నె. 
య 

ఊరినవోగి, 

నినెహాకిరువుదు, లేవషద్దదు, ఊరు బేశ, 

దేశాంతర, 

ర ప్పీనకాయి, 

చట్ని, 

మురవణి. 

దృఢవాద, గట్టి యాద, 

లత్ముణన హెండతి, గండవియోగ ఆనం 

భవినువ ప్ర 

ఇల్లదమాతుగళ న్ను తండుకొళ్ళువుదు, 

నరియకూగు, 

బు, ఎంబ అతర, బు గ్వేద 

నెట్ట గె షరువనడ తె, 



జూణ ] "తెలుంగు 

బుణము, అప్పు, 

బుతుమతి, రజస్వలయొన శః ముట్టుది, 

బయుతువు, వ'సంతములోనగు బుతు వు 

బుత్వివ్క_ (బుత్విజూండు) యజ్ఞాక ర్త 

సు భచుకిొని యము చేత ధనము పుచ్చు క 

చేయించువా (దు, 

ఖని, సమ్మాది xX ము 

ద్ధి సమృ ఇ గ్య 

బుళ్య కేతువు. మన్మథు(డు, 

బుషభము, ఎద్దు ఒక స్వరము, (గేస్ట 

వాచకము, (బుహభ ది) తిరుమల, 

బుషి, ముని, వేదము, 

బుషి పదము, బుపి యొక్క. అశేమము, 

ఎ, ఒక అక్షరము చూపుట, తనంతట, 

ఎెంగిలి, ఊచ్చిపము, 
లు 

ఎంచు, లెక్కించు, శలంచు, ఆశే 

పీం చు, 

వండ, సూర్య ప్రకాశము, 

ఎండ 6 బెట్టు, ఎండ వేయు, 

ఎండదొర. నూర్యు (డు, 

ఎండమావులు. మధ్యాహ్న్మందు 

బయళ్ళయందు వీటివతెంగనుపడెడు! 

నూర్యకిర ణములు. 

ఎందు. త డి యా వ. 

కుపి్సించు, 

ఫీరిం కి పోవు, 

ne 

తమిళము 

రుణమ్, కదన్ 

రుదుమడ్కిరుతు నాగి య పిల్, వయదిర్కు 

వంద ప్పెణ్ , 

రుదువుు ఆరు రుతుక్క_ళ్ళిల్ ఒ(నాగియ 

| వసందమ్ మొదలియవె, 

బుత్రిజన్ , పణమ్ ష్మెటుకొ, లడు, 

వేళ్ వి నడ.త్తుబవన్ , 

రు త్రి, నిణేయ పాక్కి యమ్ సెల్వం, 

పణ౦, 

'రుశియకేతన్, మన్మదన్ , 

రుషబమ్, వెరుదు, ఒరుస్వరం, శిరప్పు 

కలి, తిరుమల 

మునివన్, వేదన. 

మునివరిన్ కుడిల్ , 

యి 

ఎ, ఒరు ఎళు తు ఎడు తుశ్కాటుదల్, 
ఆక అవాలి ర 

శాక ఎన్సిర త నెం మెప్పు, 

ని చృయం, 

ఎణువదు, 
(౫ 

. చెయిల్. 

'శాయవై ప్పదు వెయిలిల్ చెప్పదు, 

నూరియన్, కదిరవన్ , 

కానల్ నీర్, 

శాయవెప్పద్రు కాయ్వదు, ఆడిమట్ల 

త్ర్తువ్క ఇరంగువదు, నాళుక్కు_నాళ్ 

| 
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బ్ 

కన్నడము (ఎండు 

సాల, 

రజ స్వల యాద ప్రీ 

వసం తౌది బుకుగభు సుర, 

యజ మొాడిసువను, 
దర్నా 

సమృద్ది. 
థి 

మన్మథ, 

ఎత్తు, రేవ వాచక్క తిరుపలిమ తె, 

ముగి వేద, 

యుషియ ఆశను. 

మెప్పు 

ఎంజలు, 

ఎణిను నెనెసు, అేపీసు, 

నూర్య పకాళ, 

బిసలినల్లి జణగి ను, 

సూర్యను, 

మృగ జల, 



వండు) తెలుగు 

ఎండుగులు, ఎందంబోసిన ధాన్యము. 

ఎండ తెవులు, దేవాయ కుష్కి౦ చెడి 

వ్యాధి. 

ఎండ కాయ, (ఎండ ఎం[డీక, క్టీత్ర 

కర్కాటకము, 

ఎండిరాళి, కర్కు_టకరాశి, 

ఎంత, ఏకిొల(దిః 

ఎంతయున్. (ఎం తేని) మిక్కిలి. 

ఎందనుక, ఎంతదనుక, ఎందాక, 

ఎందటు. ఎంతమంది, స్తీ పురుషులు, 

ఎందు, ఎచ్చోట, 

ఎందులకు, ఎచ్చోటికి, దేనికి, 

తమిళము 

| యై తే దానియన్ొ, 
ర వాలి 

ఉడరె నులియవెక్కు_ం వియాధి, 

కర్క_టమ్స్ నండు, 

| కర్క_ టక రాశి, 

ఎవ్వళ వానద్కు అదిగ ప్పడి. 

ఎవ్వళ వుదూరమ్. 

|ఎదర్ క్కాాగ, 

ఎ తాబేర్క్ ఎ తనె పెన్ గళ్, ఎతసనె 
అటి మెం ర టు ర 

ఆల్ గళ్ , 

ఎదర్కూ_, 

ఎకరా. భూమికెలత, ఏనుగను గట్లు | ఎకరా, బూమి అళవ్రు యానెగ శె కట్టు 
మొగసాల నౌకర్ల గుంపు, 

ఎక సకీయము, (ఎక సక్కె_ము) ఆపపా 

'స్యమ్బు వికట ప్రమాట, అవమానము, 

వికటము. 

ఎక్కు_ము. (పచాహాము చేత కొట్టుక 

వచ్చిన ఇసుక, శూరుడు, 

ఎవ్క_. అతిశయించు, ఇపష్టమగు, ఆరో 

పీంచ్చు వింటినారి, 

ఎగ తాళి. పరిహాసము, 

ఎగుమతి, సరజలను ఓడ కెక్కి 0చుట, 

కము వేయుట జాగరూకత, 

ఎచ్చు, అధికము, . 

ఎట, ఎక్కడ, 

| 

కాలె, వేలెక్కా_రర్ గళిక్ గుంబల్ , 

విగడమ్, పరి గాసమౌాగ పేళభుదల్,, 

విగనడవమాగ పేకుదల్్, అవమౌనం, 

విగడమ్, 

తతీర్ (ప్రనాగ లీనాల్ ఎక్క_లిటుపోన 
౯ ర) లు 

మణల్ _, కూరన్. 

ఆదిగమ్, పిడి తమానద్యు ఏళుదల్, 
గ్! 

అదిగమ్ు, ఆ*క్క_౦, 

పరిగాసమ్స్ గలి. 

ళో ఏట్రుమద్కి కప్పలిల్ స శ్ర ర క్కు గ కు 

ఎచ్చరికె్మ_, జ్ఞాపక పడు ల్తల్ , కలిప్పు, 

జూగిర తెయాగ ఇరు తల్, 
౧ బై = 

అదిగ మ్, 

ఎందయిడ తిల్, 
జాంటీ 
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ఎవ్విద త్రిర్కు,, 

కన్నడము (ఏట 

ఒణగఅక్కె_ వాకిదకాళు, 

శరీర కుష్కిను వ్యాధి. 

ఏడి, 

కర్క్ల టక రాన్ని 

ఎప, 
లు 

ఎహెదదు, 

లు 

| ఎల్సితనుక , 

ఏసుమంది. 

ఎల్ 
య 

యా, 

ఆ నెయ పడశా అ ఆభుగళతండ, 

అపహాస్య్క, అవమాన, 

(ప వాసహాదింద బంద ఉనుగు, 

ఏను, ఆశ్యంత ఇష్ట, హత్తు, థనుస్సిన 

గుణ, 

హెచ్చు. 

పరివోస, 

సరకన్నా పర దేశగళి7 కళిహిను, 

జాగరూక తె, 



ఎడ్ ) తెలు 

ఎడ, స్థానము దూరము, వ్యవ ధౌనము, 

"భేదము నడుము, విఘ్నము, అప 

కారము, నె వేద్యమునవ నిద్ధముగా 

నుంచబడిన వస్తువు, యౌెావనముగల, 

ఎడకారు. మొఫఘమౌొనసము మొదలు 

జ్యేపమౌ సము లోపల పండిం చెడు 
€, 

పంట, 

ఎడగడ, బడు, తీరము, 
ర గ 

ఎడనీరు, లేత శకొంకాయనీరు, 

ఎడపక., సంతేతము, 

ఎడమ, వామభాౌగము, సవ్యము, 

ఎడము, చోటు, 'సమయమ్ము అవకాశము, 

ఎడారి, ; చెటుచేమలులేని వి కాల మె న 

నిర్ణ లభూమి. 

ఎదిరి. శత్రువు, 

ఎదురుకోను, ఎదురగ, 

ఎదురుకోలు, పెండి కళూతురిచారు వరుని 
య 

కదురుగా బోవుట, 

ఎదు, వృషభము, 
ద 

ఎదురాళి, వృపభ రాశి, 
ది 

ఎన భె. ఎనిమిది వదులు. 

ఎనమం డు. ఎనిమిదిమంది, 

ఎనుము, బటే. 
ఆం 

ఎన్ను. గణీంచు, ఆశేపించు, 

బెముకి', బమ్ముక = 

ఎన్నడు, చెప్పుడు వఏకళాలమ్ము ఎల్ల 

ప్పుడు, ఏదినము 

ఎన్ని, ఎంత సంఖ్య గలవి, 

ఎన్నిక * గణనము* 

తమిళము 

ఇడమ్స్ దూరమ్్స్ ఇచె ఇళ మె, 

ఇడైెశ్కారు, మౌానిమాధహ్ ముదల్ 

ఆనిమాదమ్వరెయిల్ పయిరిడుం 

దానియమ్, 

ఎడక శి, ఒడు, తీర్, 
డై యె 

ఎళనీరు, ఇళం తేంగాయ్ నీర్, 

ఇడైవిడామల్ , సందదమ్, ఎప్పాళుదుం, 

ఇడప్పక్క_మ్్స సవియమ్. 

ఇదమ్, సమయమ్స అవకాశమ్, 

పాలేవన౦ం, 

ఎదిరి శతు, 

ఎదుర్కొ_ళ్ , 

ఎదునళి తల్, కల్యాణ ప్పెణిన్ మనిదర్ 
a జి t3 

గళ్ పిళె యె ఎదురళె తల్, 
6... ర రాజ ఎత | 

వెడిరిల్ కుళి కూడాదదు, 

ఎరుదు, 

వృషభ రాశి, 

ఎణ్బదు, 

ఎటుపేర్. ట్లు స్పేర్. 

ఎరు మె, ఎరు మెమూాడు, 

ఎక్టువదు, కణక్క_ ప్పోడువదు, 

ఎన్నికై గాః 

' ఎలుంబు, 

ఎ నెయదిన౦, 
వూ! 

ఎక్వళ వు, ఎవ్వళ ను కణకన్క_ ఊళ్ళ వై, 

| ఎకిక, కణక్కు._ 
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కన్నడము (ఎన్ని 

స్థ, దూర, అంతర, విఘ్న, తజ ఎడ, 

మాఘమాస మొదలు జ్యేవ్షద వరెగు 

బెళెయువ బెళె, 

దడ, ఒడు, తీర, 
డక 

ఎళ నీరు, 

అనవరత, 

ఎడవిల్లద, ఎడ పార్ళ్య. 

బిడువు సమయ, 

ముళలుకాడ్రు మరుభూమి. 

శతు, 

ఎదురాగు, 

ఎదురుకొ ళ్ళు, 

మొడ బారదదు, 

వృషభ, 

ఎంబతు, 
pe | 

ఎంటు, 

ఎమ్మె, 

ఎణీసు, ఆశ్నేపీసు. 

ఎలుబు, 

యా వాగలు, 

ఎెపు. 

లు 

"లక్క 



ఏన్ని ] "తెలుంగు 

వె +, (ఏ ఎంచు, న్నికచేయు, ( న్నిక పెట్టు ఎంచు 

ఎర, ఆహారము బలి, న్చుగాదులను 

బట్టుటక చేసెడి మాంసము, వ్యస 

నము, మెఠ6(6వవ, 

ఎరంగు. దిగు నమస్కరించు, 
ఎరియు. కాలు మండు, పరితపీంచు, 

ఎరువు, పెరులకు ఆ నేకదినములు చేర్చి 

"పెట్టిన పెడ, 

ఎరువాటు, ఎరువు వేయుట, 

ఎట, వానపాము, ఎజ్టనెనది, 

ఎజక, అక్క భుజము, 

ఎజిగన్ను. శివునియొక్క్ల అగ్ని నేరము, 

ఎజ-చి, మొంసము, 

ఎఅుం6గం, "తెలియు. 

ఎబుక, తెలివి, పరిచయము సోజ్క 

గుటుతు, జోస్యము. 

ఎటుక వేయు, తెలియం౭జేయు. 

ఎటుకత, సోదె చెప్పునది, 

ఎజణుకపడు, విడితీమగు, 

ఎబిగడ, నీరులి, 
అ ఉ య 

ఎటీన, ఎెబుప్రు, ఎటనిది, 
ఉం 6౬న 

. రు < ఎజ్బని వేల్చు నూ సుం 

ఎలనీరు. లేత పెంశాయనీరు, 

ఎలయ బాయము, యావనము, 

ఎలళమోౌని. మామిడి చెట్లు. 

ఎలమి, విశాసము (పేమ, సంతోవము. 

ఎలమిశా6డు, వికాసవంతు(డు. 

ఎలుగు. కంఠ స్వరము, 

ఎలుగుగొడ్డు, (ఎలుగుబ౦ టి ఎలుగు, 

ఛ్ లూక ముం 

TD—18 

తమిళము 

ఐణువదు, 
ac) 

కన్నడము 

ఐటి స . క్లే 
ఎరై, కాప్పాడు ఆగారం, బలి మిరు ఏకె వ్యసన, ఎచ్చరిగె. 
గంగ పిదిస్పదర్కు పోడు నొ 

మామినమ్ వియ సనమ్ విళు తి 
ed 

రుష్పదు, 

ఎరంగు, 

ఎరివద్యు ఎరి, తీప్పిడిప్పదు, పరిదపి తల్, 
జట 

ఎరువు, సెరుక్కా_గ పలఅదినంగల్ 

"శేకతున త కాణి, 
ర మా ఆటని 

ఎరువాటు, ఎరువుపోడువదు, 

ఏట మళైపాంబ్యు శిగప్పూనిఅమౌనదు. 

ఇర కె సా 

శిగప్పుకణ్ , పరమశివను బదెయ అగిని 
౬... ౧ 

“నే చెరషమ్, 
అటో 

తెరివదు. 

కటి, జోశియం. 

అతి అనాటి 

కళివాలుం పజ టి, 
య (ar) 

తెెయుంబోల్, తెళినాగ కొలొవదు, 
మెంగాయం, 

శిగప్పు, 

శిగభ్పు కడవుళ్ , నూరియన్, 

ఏళనీర్, ఇళం తేంగాయ్ నీర్, 

ఇళం|బాయమ్, సిటియవయ దు, 

ఇళం మాంగాయ్ వెడి, 

ఎళిల్, నిగాసమ్స్ అన్ను, మగిళ్ చ్చి, 

ఎళలళ గ న్ విగాసవందన్, అళగకా, 

కురల్ , 

కరడి, 
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ఇల్సి నమస్క_రిసు. 
ఉరి కె వధ్క పరితపీను, 

గొబ్బర, 

గొబ్బరవహోకు, 

ఎరెహుళో 

రెక్క, భుజ, 

శివన అన్ని నేత, 

మాంస, 

తిళిను. 

తిళివళు క గుర్తు, జ్ స్య, 

అరిక పరిచ నుమాడు, 

కొొరవంజి, 

తిళినువుదు, 

ఈరుళ్ళి, 

కెంపుబల్జా, 

సూర్యః 

ఎళీ నీరు. 

యొవన శాల, 

ఎ గెమావిన మర. 

వికాస, (పేమ, నంతోవ, 

వికా సవుళ్ళవను, 

కంఠ స్వర, 

కరడి, 

[ఎలు 



ఎలు ] “తెలుంగు 

ఎలుక, మూవకము, 

ఎల. పొలిమేర సమసము, 
en I 

ఎలరు, అందరు, 
య 

ఎలెద. (పతిచోట, 
గి 

ఎవి. ఏవి, 

ఏ. ఒక ఆక్షరము (ప్రళ్నముు వ్యతి 

"రేకము, దుఃఖము, 

"తెలు పునది, 

ఆండుడానిని 

ఏండ్లు పూండ్లు, అనేక సంవత్సరములు, 

ఏండు. సంవత్సరము. ఎవడు ఏపురు 

పుడు, 

ఏక డ, ఎక్కడ, 

ఏకదంతు(డు, విఘ్నేశ్వరుండు, 

ఏకదృష్టి కాకి ఒకచూపుకలదిం 

ఏక పత్ని. పతి| వత, 

ఏకపింగళు(డు. కుబేరుడు, 

ఏకాంగి. ఒంటీ వాడు. 

ఏళకాండము ఖండము కానిది, 

ఏళాంత ము, రవాస్యము మిక్కిలి, 

ఏశాకి, అసహాయుండు ఒంటరి కాడు, 

ఏళాతుము, కాకి, 

ఏకాదళము, పదునొకండుం 

ఏకాదశి. పదునొకండవ తిథి, 

సీశావళి, ఒంటిపీట, హారము, 

సీకావాము. ఒకదినము, 

ఏకీభవించు. ఒక్క టియగు 

(పొయముచే ఒప్పుకొను, 

తమిళము 

ఎలి, 

ఎలె , ఎలి , ఎలామ్,. 
ల. లట రం 

ఎలోరుమ్, 
ళం 

ఎలావ[ టిలుమ్, ఒవ్వొరు యిడ తీలుమ్, 
య శూల 

ఎలె, 

ఎ 

అాలన్తీలీ 

చొల్, శోకక్క_ టి, పెణ్ ౫ శె 

కాట్రు, 

అ చేక వగుడంగలళ్ , పల ఆండుగల్ , 

ఆండ్రు వరువం౦ం, ఎఎవన్, 

ఎంగ, 

ఏ౫ దంఠన్, వినాయగకడవుల్. 

ఏగదిరుప్టి, శాక్మాయ్య్మ్ ఒరుకణ్ 

వుళ్ళదు, 

ఏగప త్తిని, ఒశరేనునెవి, 

ఏకపింగళన్, వబేరన్,. . 

ఏగాంగ, తనిమనిదన్ , 

ముళుపొరుళ్, ఒడెయాదదు, ఏగాండం., 

ఏశాంకం, తనిమె, రగ 'స్యమ్, 

ఏళాక్తి జస గాయన్, తు వైయిల్లాదవన్ , 

ఏళాక్నీ శాశాయ్, 

ఏకాదళమ్, పదినొం (ను, 

ఏ గాదశి పదినొ నావదు తిథి, 

ఏగావళి, ఒరు పే సై మౌలె, 

ఏళాగమ్ జకునాల్ , 

ఏగీబవిప్పదు, జనియిరుప్పదు, ఆచ బేలా 
ళా 

మిమష్పృ దాల్. జప్పుక్కొాళ్వదు. 
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ct ఏ 93 ఎంబ అక్షర, విరోధ, దుఃఖ, 

“హెంగసన్ను, క రెయువుదు, 

అ వేకవర గళ, 
లు 

వర 9 యావను, 

ళు 

ఎలి, 
య 

వినాయక్క గణపతి, 

కాగ, ఏకదృష్టి. 

పతివ 'ె, 

కుబేర, 

ఒంటియాదవను, 

అఖండ, 

రహస్య, 

అసహోాంరు ఒంటియాగిరువను, 

"కాగి, 

వాన్న్నాం౦ందు, 

ఏకాదశి, 

ఒందు పేకు హోర (సర, 

ఒందుడిన, 

జంచాగుం 



ఏక ] తెలు 

ఏక. దూదిని చక్క_౬జేయు, నిందించు, 

ఏంస. పోవు. - 

ఏ(గురు. అయిదుగురు. 

ఏడాకపొన్న., ఒకదినుసుపొన్న, 

ఏడాకల అవంటి. ఒకదినును అరంటి, 

ఏడానగోడము, విరుదము, 

ఏణి. లేండి, జింక 

ఏతము, నీళ్ళ లెడ్ యం[త్రము, 

ఏ విక ఏనుంగు, 

ఏనుగు మోముసామి. విఘ్నేశ్వురుండు. 

ఏనూయబు, అయిదునూర్లు, 

ఏపరించు. దుఃఖపటజచు, 

ఏయు. "బొణమును (ప్రయోగించు. 

ఏరండము. ఆముదఫుం బెట్టు, 

ఏరాళము, అధికము, 

ఏరు, ఎదులను కటియున్న నాంగలి, 
యలు రం 

త అనొసప్పీ, 

ఏరుపడు. తేట పడు నిర్ణయంపబడు, 

ఏర్పాటు ఏరుపాటు, నిర్ణయము. 

ఏరువాక, దుక్కి యొక్క ఆరంభము, 

ఏర్న. ఏర్పరచు. 

ఏలు. నది, (కిందనుండు వ సువుఅను 

ఒకొ_కటిగా తీసుకొనుట, 

ఏల, ఎందుక. 

ఏలకికొయ, ఏలాఫలము, పీండివంట 

లోని భేదము, | 

త మిళమయు 

ఏకు పంజెవిరిప్పదు, తవర్ చొల్వదు. 

ఏళ్ళ ఏగ్కి పోగిరదు. 

వఐందుం బేర్, 

ఏళుఇలె పొన్నం జెడి, 

ఏళుఇలె వాళి, ఒరుదిను ను వా'ళె మరమ్, 

'ఏచడానోదమ్, త వరు, 

చి, 

ఏతమ్ తణీర్ ఎడుక్కు. ఉదవుం 
బం 

యం(ధమ్. 

ఏ నాడి కీల్ జూతియె చేర్చవన్. 

యానె, 

యా నెముగకడవుళ్ ,. సి 

(0 

యార్, 

ఇనూరు, 

వరు త్రేం తరుదల్ , 

వఏయుగిరదు, బాణ శై సిరయోగి తల్, 

ఏరండమ్, ఆమణక్క చెడి. 

ఏరాళకొ, అదిగమ్, 

రవ 

ఏర్పడుదల్ తెళివుపడుదల్ , నిళ్చ 

యిక్కు_ప్పశుదల్, వెళిస్పడుదల్ , 

వేరాగ ప్పడుదల్., సిత్తప్పడుదల్ , 

ముడివ్వు తీరు, ఏర్పాటు. 

నిల త్తే ఉళువదయ్ము.. ఆరంబం, 

ఏ ర్పాడు శయ్. 

ఆటు నది తరెయిల్ కిడందవెగ లె 

ఒన్ (డు ఒన్ డాగ పొరుక్క.. క 

ఎదర్కు_, ఎదర్కాగ, 

ఏలశా్కా యా, 
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అరళిమయ ఏక, 

పగ, 

ఐవరు, 

ఏకు ఎలె పొన్న, 

ఒందుతరహాో పాళి, 

విరోధ, 

జిం కె, 

నీరు సెళ్ యువ యంత, 

జందుహీనజాతి, 

| 6*. 

వదునూరు, 

| దుఃఖ గొలి సు, 

జాణ హార, 

ఆవడ అెనిడ, 

హరాళ్ల, ఆధిక 

' నాగా త శెనోను, 

బెళగువాగు, నిర్భయి న్కు బయలాగ్యు. 

"బే రయాగు, నీద్ద వాగు 

నిరయ, 
£9 

ఏరు, 

నది ఆరిసుకుం 

యా కె, 

యాల క్కి 

శ, 



నీలి ] తెలుగ 

వీలిక. రాజు, (పభువు, 

ఏలినవాడ, రాజు, 

ఏలు. పోషించు, పాలించు పర్శిగ 

హీంచు, 

ఏలుకొను, ఏలు, పర్శిగ హీంచుట, 

ఏలుకోటి, ఏలుబడికి లోబడిన జనము, 

ఏలుబడి, పాఠలనము, 

ఏవ. రో6ంఠ, అసహ్యము: 

ఏవళాండు, రోతగఅవాండు, పిర్వలేని 

తనము కఠవాండుం 

ఏవపడు. రోంతపడు, 

ఏవాండు. ఎవ్వడు, 

ఏవరు, ఐదుగురు, 

ఏప్యము, శాంగలదిం 

ఇ. ఒక అతురముః 

ఐందవము, చంద సంబంధ మెనది, 

ఐం దజాలివండు, ఇం (ద జాల విద్య 

చేర్చినచాయడు, 

ఐం|డ్రియకము, (పత్యశ్నుము, 

ఐక క 0ఠ్యము, సర్వాధిశారము, 

ఐకమత్యము. ఒద్దిక = 

ఐతివోసికండు, ఇతిహాసమాను తెలిసిన 

వాడు. | 

ఐతీవ్యాము, అనాది, (హచాడ, 

ఐదు, చాలుగున్నొక టి, 

ఐదుమోములచేల్చు శివుడు, సంచ 

ముఖుడు, 

తమిళము 

ఆళుబవన్. 

ఆ" ఫన్, 

ఆట్ కొళ్ళుదల్ , 

| జనమ్, 

అశు పాలిష్పదు, 

అసింగ ప్పడువదు, 

యువన్ 

అనింగిత్తుకొళ్ళుదల్, 
pa.) 

'అవనెవన్ , ఎవకా, 

'బవర్ 

'ఏపియమ్క్ నడక్క._ప్వోవదు, 

ర 

ఐఏ జరు ఎళుత్రు, 
nn = | 

ఐందవహ్క్ చందిర సంబందముళ్ళ, 

ఇందిరజాలిగన్, చస్పిడివి శే “శయ్ 

బనన్ , 

చీరా, కళ్టెదిరాగ, 

సర్వాదికారమ్, 

ఒరుమెప్పాడు, 

ఇతి గా'సమ్ తెరిందవన్, 

పంచెశాల తియదు, 
= 0] 

మను, 
యి 

ఏందు మొగక డవుల్ , పరమశివన్ , ఐస్టు 

ముగ ముళ్ళనన్ , 
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ఆళ్కు ఆళువదు, పాలిప్పదు, అట్ కొళ్. 

ఆట్ కొళ్ళళ్ , ఆళ గక్కు ఉట్ పట్ట 

'అనీంగమౌయిరుప్పవన్, అనూయెయుడ 

కన్నడము ( ఐడు 

ఆఅరను, 

పోపుణమొడు, పరిగహీను, 

ఆళు, పర్మిగహీసు, 

ఆళ్ళు పర్మిగ హీను 

ఆడళ తెయల్లి ఒళ బందజన. 

పాలన, 

ఆసవ్యా, 

ఈర యుళ ఫవను,; 
చు 

యావను,ః 

వఐవరు, 

ఆగ సల దు, 
య 

/ 

( ఐ, ఒందు అఆషీర, 

చంద సంబంధ వాదుదుం 

ఇం (దజాల, 

(పత్యక్న వాగువుదు, 

సర్వాధికార, 

ఒక్క_ట్లు. 

ఇలిహోస తిలిదవను, 

ఆనాదిక ఛం 

బదు, 

శివను, 



ఐదు ] తెలంగ ' 

ఐదువ, (ఐదువరాలు మాం౫గ ల్య ము 

క్ర 
గల (వూ, 

ఐన. అయినప్పటికి, 

ఐనిలు, నటిలు, 
రి 6ంరిగి 

ఐప్టూ, తెప్పూ, దోవము, జూంద, వోని, 

ఐపోవు. ముగియు, ఖర్చు, అయిపోవు, 

ఐరావతము, (ఐరావణము, 

ఖు రావలి, మెజిపు, 

ఐ శేని, చెండ్లికండబలు. 

నిళ్టర్యము, సంపద, 

ఐహికము, ఇవాలోక సంబంధ మెనది, 

ఒ. ఒక అతురము 'సండేనామును చెలు 

ఫును, 

ఒంటరి. అసహాయుండయిన బ౦టు, 

సహాయము లేని, 

ఒంటరిక తే, ఒక్క తె, 

ఒంటికంటి గాము, శుకుడు, 

ఒంటికొమ్ము వేల్చు. విఘ్నేళశ్వరుండు, 

ఒంటిజంచెపువాండు, (బస్మాచారి, 

ఓంటిపాటు, ఏకాంతము, 

ఒంటుకొను, చేరు, 

ఒంట్లు, చెవుల పోగులు, 

ఒండు+. (వండు బంకమన్ను, (పవా 

వాము అడుగున నిలిచినమన్ను, దళ 

మెన, 

తమిళము 

సుమంగలిప్పెణ్్ మొంగ ల్య ను ళ్ల 

స్పెణ్ 

ఆనాల్ , 

ఆగివంద వీడు, 

తవరు, 

ఆగివిట్టదు, ముడిందదు, 

ఐరావదమ్, ఇందిరనుడైయ యా నె, 

ఐరావది మిన్నల్క్ ఒరు నదియిన్ 

పియర్, 

ఐశేని, కల్యాణంగ లలి ఉపయోగ 

ప్పడుమ్ పానెగళ్ _ 

"సెల్వం, 

వఐహిగమ్, ఇవ్వులగ త్రిర్కు సంబంధ 

ప్పట్లదు, 

ఒ ఒరు ఎళుతు, 
బాలీ 

తేని, సగాయమిల్లాద, 

తనీయాల్ , 

జరుకణుడయవన్ , కుక్కి_రన్. 
a) 

ఒరుపల్లు డెయ కడవుళ్, సిళ్ళయార్ . 

ఒజరువూణల్ కాడెయవన్, (బ్రహ్మ చారి, 

తనిమె, 

ఒట్టికొ,_€. 

శాదణి, శాదుకంబి, 

కభిమన్ , 
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ము తెదె, 
రి 

ఆదరూ, 

పద శా టె, 

తప్పూ, వోని, 

ఇందన పటద ఆని, 
వలి 

మించు, 

ముదువె కుల, తరుణబణ చిత వోకిడ 
య ణ 

గడిగ్కె దొంతి, 

సంపత్రు, 
అణాల 

ఇవహాళోక సంబంధి నీరువుదు, 

రై ఒందు ఆకుర, 

సహవోయవిల్లద ఆఘ, 

జబ్బను, 

శుకను, 

విఘ్నేశ్వర, 

(బహ్మాచారి, 

ఏశాంత, 

శీరు, అంటు, 

కివిగ ఓల, 

జండు కరినుణు, 
౯ 



ఒంటె] తెలుంగు 

ఒం జె. అటు గాని పక్షమున, 

ఒం దేని. అట్టుకాని పక్షమున, 

ఒండొరులు, పర 'స్సరము, 

జిందిక, ఒదడిక, ఆనుకూల్యము, 
యి 

ఒక, ఒకటియనం 

ఒకటి, ఏకము, అన్యము, 

ఒక' ప్రొద్దు. (వత నియమముతో ( చేయు 

నటి ఒకవూట భోజనన్ము ఉప 

వాసము, 

క . టున, ఒక్కుమ్మడి ఒక్క. పెట్ల 

ఒగరు, పచ్చిదానిమ్మ చఎందలగువాని 
క్ర 

న్ 

Te రుని, 

| 

ఒగ్గము, ఏనుగులను పట్టుట కె వేయ. 

బడిన పలము; 
య 

ఒగు, ఒడు, నీదపడు, స్వాధీన పడు, 
౧ 6 9 

ఒజ్ఞ, ఉపా ధ్యాయుండు, గురువు, పురో 

పాళుండు, 

ఒట్టు. కలుగు, ఊంచ్చు రగుల్చు, కాలర్చ, 

ఆన, ళపథము, 

ఒడంగూడు. నిద్ధించు, వేరు, 
ఒడంబడిక, (ఒడంబడిక సమ్మతి, సమ్మ 

తించుచ్యు.వానియి చ్చిన (వాత, 

ఒడ మెలు, నగలు, 

ఒడయండు, (ఒడయుండు మగడు, 

స్వామి, | 

ఒడలు, శరీరము, 

ఒడలు మజుచు, మూర్చిల్లు; తెలివికప్పి 

ఒడి. తొడ. పెభాగమ్ము బట్టముంగొంగు, 

ఒడిక ట్టు యత్నించు, ఒరాణము, 

|. 

తమిళము 

ఆప్పడియిలావిటాల్, 
౧౧ టు 

ఒరువరుకొళ_రువర్ , 

ఒద్దిక, వారు త్రం, 

ఒరు, 

ఒన్ (డు, 

ఈ... రా వ్ 

ఒరు మొ త్తమౌగ, ఒన్ (డుకూడి, 

తోూౌగుర్, 

యానల్ పిడిప్పదర్కుు చెయ్ ద 

పళ్ళం, 

పండియం వె తేపణం పందియం, అలదు 

సవాల్ పోడు, ఆయ త్తమౌగుదల్ 

వాద్దియార్ , ప్రురోగికన్, 

ఒట్టు, సత్యం, 

జేర, 

ఉడన్ బడిక్కై, సమ్మదిత్తు ఎళుడితంద 

ఒరు ప తిరక్. 
OO 

ఉడమెగళ్ , నగగల్ , 

సాందళా్కార న్ 

యజమాన్ , 

ఆడల్, కాయం, 

ఉడయవన్, 

మడి, ఇడుప్పు, 

ఒడ్డి యాణమ్స్ ఇడుప్పు శుటిలుం పోట్లు 

కొ)_శళ్ళుం ఒరు అణిగ ళష్, 
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వోగిల సిద దె, 
6౧౧ (6౦ 

హా7గాగ బె ఇద్ద రె, 

అనుకూల, 

బందు, 

ఏక, అన్య, 

జందుమో రెయింద; 

ఒగరు, 

(ఓదీ 

ఆచనెయన్ను హీడియలు మౌడిద కోళి, 

థు 

ఇడు వాచ్చు, ఆకె శపథ, 

నీది సు సేరు, 
థి 

సమ్మత, ముచ్చలిక్కె సమ్మతి, ష్మత, 

జడ్ వె 

యజమౌానను, ఒడెయా, 

శాయి శరీర, 

మూ ర్చెహూందు, స్మ తీర ప్పుం 

మడి. (లు 



ఒడి ] తెలు 

జడిదారము, ఆడుదాని మొలనూలు. 

డాణము, గపటి, కీ డుము 

లవ వేయు ఆభరణము, 

యె 

జడియ, ఒడ కాడు, 

య యె . 

ఒడ్లు, పందెము జేయు, వాచు, ఉంచు, 

దాటు, తీరము, సందెమ్ము న్యూవాము, 

పూనిక, అదపాటు, నూలమ్ము పెద, 
2 థి ద 

అధికము, విశాలము, 

ఒడు, అంచు అ(గము, 
(2 

ఒడోలగ ము, "పెద సభ, 
డ ది 

ఒ తడము, తీటుచు, ఒతుట, 
(on. అలన 

ఒ ల్పిడి, రాఫు, తీజచు, భనమ్ము బాధ, 

సమ్ముర్దము, 

ఒత్తు, పొడుచుకొను, దట్టకుగ్కు అదుము, 

శాళ్ళుపిసున, శంఖమును ఊదు, 

పంటనొక్కు, తుడుచు ఒటుగు, 

(తోయు, చేర్చు, హూ! [క నిం చు, 

ఒతుడు, దటమ్ము చిన్నవిడఅవ 
యని లు యె 

"వేయు, బంగారపు మురుగు తేజిచు, 

పీడుచు, ఊనిపలుపట కె కొన్ని 

యరఠురముల [కింద చేయబడు గుర్తు 

మౌర్గమునిచ్చు, (వాయు న పుడు 

కాగితము కింద నుంచబడు నాధా 

టి 

ఒత్తుకొను, పాడుచుకొను, ఆక్రమించు 

కొను, మౌార్లమునుండి తొలగు, 

జదుగు, సమృద్ధి; సమృద్ధము. 

ఒది, ఒకానొక చెటు, 
౧ లు 

యు అలి 

సరియగు తూనికజాయ్యి మొదలగు 

నవి, 

తమిళము 

జ గ సి శ ఇడుప్పు రైయె కటి కట్టియ నూల్ 

ఒడ్లి యా ణము, 

జట నాదు, 
యి 

పన్తయంవోడు, క్నీట్టాం తాన్ డు, కె, 

పన్మయమ్, వూహ తువక్క_మ్, 
తడు త్రల్క్ పెరియ అదిగమ్ 

వీశాలమ్. 

కర ఓరమ్, కొ నె, 

జరం అనె, ఒడోలక).౦. ౦ అమ్, a లఅక్కం 

ఒ తదం, 
నాల 

ఒ ల్రిడి, మీగతొందరవు, వర్చురు త్రల్, 

కట్టాయప్పడుత్రుదల్ ,జన నెరుక్కడి, 

ఒత్తు, ఒదుంగు, దళమొగ, నెటింగు, 

అముక్కు., కాల్ గల ఐత్తు, ఊదు, 

పర్క_ళాల్ పిడి, తొడ వీలగు, 

తళ్లు, శీర్, ఆకమిప్పు, కట్టాయం, 

దళమ్, శిరుకుళంటె గళున్కు_ పోడుం 

ఫొన్, వృలెయల్, షర ప్రై యెళుత్తు, 

ఎళుదుంబోదు వె తుకొ్కాళుం అభి, 
రాట లి రం జా 

మి తే, 
య్ 

క తికొళ్తు, ఆకమితుకొళ్ళు, వెళియి 
Pea 0) యం జూ! య 

లిరుందు విలగు, 

నిరంబ. 

డద, ఊదిమరమ్. 
య్ లు 

పెద్ది క్యా ఆనుకూలస్ కూడు, వె 

ప్పోడుం తూక్కు_క్కు_ల్ 
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ఉడుదార, 

శాంచ్వీ సొంటద పటి, (ఒడవ 
చం. 

ఒరిస్సా 

ఒరిస్సాదవను, 

పందెవోకు, చాచు, ఇడు, దడ, పంద్య్య, 

వ్య్యూవా, దప్పు, ఆడి, దొడ్డ, అధిక, 

క్ నె, అ, 

దొడ స, 
డో 

యావాగలు అదుము, 

ఘర కా న 
ఘుద్దణ బా సమ్మర్ద, 

తూరికో, దప్పవాదుదు, కాలుఒ త్ర, 

వాల్లుకచ్చుు ఎస. సేరిను ఆక 

మిను, దట్ట, ఆకమళహౌ బంగార 

ఓ అ సారెసార7 అక్షర, కళగా 

ఒత్తు సంయుకాక్నుర, హోాదివిడు 

శాగద కెళ గినరట్టు, 

చుచ్చికొండు, ఆక్రమిసు, వోదిబిడు, 

థి 
ఒందువృణు విశేష, 

ఆనుకూల్య, సేరిరువుదు, బాటినకల్లు। 



జన 7] “కెలుంగు 

ఒనగాడు. నీదించు కనుపడు, 

ఒనరించు. చేయు. 

జవరిక. పొంకము, పొందిక, 

ఒప్పందము, ఒప్పగిం-ిన, నిర్ణయము, 

ఒప్ప గించు. అప్పగించు, 

ఒప్పగింళే. అప్పగింత, 
ఒప్పనము, అప్పనము అర్పణము, 

జఒప్పని వాడు, ఇెడ్డనడక గ లవాండు, 

ఒప్పమి. [అంగీక రింపకుండుట, కీడు, 

తప్పు విరోధము 1పశకాళింప 

కుండుట. 

ఒప్పరము, జలదారి, నీళ్ళుపోవు తూము, 

ఒప్పరికము, ఉపేక్ష, 

ఒప్పించు. ఒప్పగించు, స్వాథినప అంచు, 

సమ్మతింపం జేయు, 

ఒప్పు, తగు సమ్మతించు, అందము, 

తప్పు శాని,ర్థి సమ్మతి, చేర్చు. 

ఒప్పుకోలు, ఒప్బ్ఫుకొనుట, 

ఒప్పులాడ్కి చక్కు_దనముగల ఆడుది, 

ఒబ్బట్లు. పోలీలుు హోోేళిళళ్ళ్కు భక్ష్య 

విశేనను. 

ఒబ్బడి, పంటనుణీపిడి నాశము, 

ఒమ్ముచ్చు. మణులను పొదుగుటక చేయ 

బడిన బంగారునగ,ః 

ఒమ్మిక పాందిక, ఇమ్డిక, 

ఒజళయారము ఏలాసము, గర్వము, 

ఒరు ఒరపెటుట, సామ్యము, 
| ళు 

ఒజళణలు, బంగారమును బర బె ప్రైడు 

"రాయి; 

ఒరగు. పడు వంగు, (వాలు వంపు, 

తమిళము 

కూడి వరువద్కు శాన్ బదు, 

సెయ్, 

పారు తమ్, 
న 

ఒప్పందమ్, ఒప్పవై త్త, ముడీవు, 

ఒప్పవిప్పదు, 

ఒప్సుదల్ ; 

ఆర్ పణమ్. 

కెట్టనడవడికై,_ ఊళ్ళవన్, 

ఒప్పుక్కాళ్ళామె కెడుడ్కి తవరు, 

విరోదహ్, పిర శాళమొ గాదిరు త్రల్, 

తణ్లీర్ పోగుం కళాయి. 

ఊఉ పేక్షీప్పదు, 

ఒప్ప వైప్పదు, సువాదీనపడు తల్, నమ్మ 

విక్క_ చెప్పదు, 

ఒప్పు, ఒప్పుక్కొ ళ్ళు, తగుంద, అళగు, 

సమ్మడం, కెతీరమె, 

ఒప్పుకొ_ళ్ళుదల్, 

అళ గాయిరుక్కు_ం ెణ్ , 

ఒప్పట్టు; పోళిగళ్ , బతమణహ్, 

విల చ్చలె క ప్పెపోడు, నిజెయుదల్.. 

ఒమ్మ చ్చు, మణిగ కె కర్గశళెవెతు 
le To) 

కట్టువదర్ శాగ చెయ్యుం పొన్న 7. 
ణు యా 

ఒమ్మి కెకె, వాందిక్కైా; ఇముడువదు, 

ఒ య్య్యారమ్, విలాసమ్, సెరువ్క_, 

ఒరె, ఉరైయిల్ వైెష్పద్యు ఒనోడొ ను 

సరిపా రల్, 
an =) 

ఊరెత్తుపార్కు_ం౦ కల్, 

శాయ్కద్ము విళువద్కు వళ వద్కు 
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కన్నడము (ఒర 

సిద్ది సు, కండుబరు, 

మాడు, 

పాంక, హోెందికె, 

ఓప్పినువదు, 

అప్పన, ఆర్బ్చణ, 

ర 

శేడు తప్పు విరోధ, 

ఇకువుదు, 

(పళాశ విల్ల దె, 

జలదారి, నీరిన తూము, 

క్ రు యె 

ఒప్పిసు, ఒ ళెపడు, సమ్మతిను, 

ఊ చిక వాదుద్కు ఆంద చంద, తప్పాగద, 

సమ్మతి, నె పుణ్య, 

ఒప్పుకొ శ్ళువుదు, 

చెలు వె, 

కెప్పెహోకువ 'సలక రణ, 

కల్లు బిగినువద క్కె_ ముంచవాగి మూాడిడ 

బంగారద ఒడ చె, 

హోెంది క వింగ డిసువుదు, 

విలాస, నాక్క, 

ఒరెగల్లు బంగారవన్ను పరీతమొడువు 

ద క్కె_ ఒందుక ల్లు, 

|విళ్కు బొగు, 
౮9 



ఒర] తెలుగు 

ఒరగొను, ఒర పెట్టు, 

ఒజరఇభాలుదుక్కి ,చాలు, తేలికగా చాతీన 

దుక్కి, 

ఒరపదను, కొంవెళఫ్టుతడి, 

ఒరపిడి,. రాయిడి, 

ఒర పెట్టు, బంగారమును ఒరయు, 

ఒరయిక, రావీడి, న్నేవాము, 

ఓలి, క ల్రీయాత, గానీన, భెవియొలి, 

ఒలియు. తోలు ఊడిపోవు, 

ఒలెవాటు, ఉ తేరీయమును మెడదచుతి 
య mar.) ఓ 

వ చుకొనుట, 
నానా 

ఒ'సగు, ఇచ్చు, ఈవి, 

ఒహో, ఓపలో | 

అనీ 

ఒళవు. మర్చుము, లోకువ, వీణాదందము. 

ఒళ్ళు, ఒడలు, 

ల 

కీ, ఒక ఆత్సరము, సండేవామున్ను 

(పార్పనను, దుఃఖమును, (పళ్నమును, 

పిలిచినప్పుడు ఎచ్చరించుకొనుటను, 

అమ్ముటను, సంబోధనమును తెలు 

ఫును, 

క్రీం కారము, (పణకము, 

ఓం శా లేళ్వరుడు, పరమశివుడు, 

ఓండ్క గాడిదయొక్క.. కూత, 

కర, వాంతి రోత, 

TD—19 

తమిళము 

ఉఆరె యిల్ వెప్పదు, 

న(నాగ సుళుబాగ నిల త్రీల్ విళుదదు, 

న్య నాగ ఉలి త, తేయ్ంద, 
ర జాలి 

ఉారె, పాన్నె ae త్మ Pr 
Dr a Om వాలీ 

ఉరాయువదు, ఆదిగ స్నే గమ్, పా రాట్టు 

వదు, 

ఒరె, కత్రియిన్ ఉరె, కిణరిన్ ఊరె. 

రోల్ ఉరియుం. 

పోడుదల్ . 

కొడుప్పుదు, దానమ్, కొ టెం 

ii 

అప్పడియా | 

ఉఊళరు, ఒ[నుక్కొ_ం[ను కూరుదల్ , 

ఉళవు, 

తఈడల్, 

ఉడల్ “పిరుగుదల్, 

ర్డీ 

ఓ. ఒరు ఎళుత్తు, కూప్పిడుంపోదు మటు 

వటజల్ కొడుప్పదర్కుు క యాళుం 

కశ, 

కీంగారమ్, పీరణవమన్, 

ఓ0"గా రేశువరన్ పరమనుశివన్,, 

కళుణచెయిస్ కూవుదల్ , 

ఓకర్య చాంది అనీంగమ్, 

45 

మేల్ ఆంగవ సీర తె కళుతు కుటుం, 
= వాటి 

శ 

కన్నడము (ఓక 

ఒ రెఇడు, | 

స్వల్ప తేవ. 

| ఘర్ష కౌ తీస్క_వుదు, 

బంగారవన్ను పరీఠ్షీ ను, 

తి కాంట, స్నేహ, 

క్రియ ఒరె, 

తొనలు సురియువుదు. 

ఊఉ తేరీయ కొరళిన నుతువోకిద ఆంగ 
అడే ఆటీ 

వస్త్ర 
కొడు, 

హాగాయా! 

చాజ్య, బెర కాగు తడనరిసుం 

రవాస్య, వీణాదంద, 

జేవా, 

దేవా పుష్టి యాగువుదు, 

ఓరీ ఎంబ అక్షర, “కీ సంద 

క రెయువుద్క మారాటమొడువాగి 

సంబోధ నె, 

ఓంకార, (పుణవ, 

ఓం శా శేళ్యర్క పరమళివ, 

క తెయకిరుచు, 
ఊటీ 

వాంతి, అసన్యా 



కీక] “తెలుంగు 
\ 

కీకరించు. వమనము వేయు, రోత పడు, 

ఓ గాత్యము. అశుభము అనుంగ శము 

ీగిరము, అన్నము, 

ఓజస్సు, తేజము బలమ్యు పరాక్రమము 

ఊఊ త్బౌవాము, పలుగు, ఎండ, 

పక, పటిమ, 

ఓటమి, భయము భంగము ఓడిపోవుట, 

నషము, 
టు 

వీటము, అపజయము, 

ఓటరి, అపజయము పొందినవా(డు, 

ఆటయందు ఓడినవా(డు, 

కీటి, పగిలిన కాటుచున్న. 

ఓడ. నావ, | 

దంగి. ఓీడచా(డు, 

ఓ డశేవు, ఓడలు నిలివెడి నేవు, 

కీడు, అపజయమునొందుు భయపడు, 

సంకోచించ్ము 

ఓడువిళ్ళ, ఇంటివె గెప్పెడు పెంవ, 

ఓ[ఢము, ఒశానొక దేశము ఆదేశ ప్ర 

భావ, దడాసాని పుప్పమ్. 

ఒథుడు, టఢ్ర దేళస్థండు, ఒడైవాండు, 

పాటు ' ధార, 

తమిళము 

ఓకాళి తల్, వాంతి ఎడు తల్, 
అవి అవి 

ఆగాయి తీయమ్ు, వేండు మెన్లుం 
అటి @ 

సెయ్యుం ఒరువంబు, 

సొదమ్, 

ఓజస్సు, తేజస్, బలమ, వలిమె, 
యానా 

ఉ త్వ్చాగమ్, వళిచ్చమ్, వెయ్యి 

లిన్ ముళు మె, 

తోల్వి, బయమహమ్, బంగమ్, తోల్వియు 

(టల్, నష్టమ్,. 

తోలి, 

ఆటతి ల్ తో టవన్, 
రం ఎని 

శమీ చ, ఊడెంద్క, ఓయి మాగియ. 
ప్ = మి 

ఓడమ్, తణీర8ల్ పోగుం ఓడమ్, 
వలి 

ఓదష్ ఓట్టుబవన్ 

కీడంగళ్ నిర్ ఫం నేవు, తు, 

పుజముదుగు కాటి కీడువదు, బయప్పడు 

వదు సంగోచప్పడువద్కు నదియిన్ 

ఓట్లమ్, వీళ్చి పానె మొదలియ వె, 
ఉట యె రుల 

ఓటుకుండు, వీట్టిన మేల్ పోడుమ్ ఓడు, 
(nn) 

కీడిరమ్క్ ఒరుఊోరు అందదేళ త్రీన్ ముళి 

ఓణి, ఆ తరీయము కొండఅనడిమి ఓటి, మేలాడె, 

నొందిదారి, 
ఓతువు, పిలి. ఓతువు, పూనె, 

షీత్వము. క కారము, ఓళారమ్, 

శీదనము, అన్నము, సాదమ్, 

కీదము, పీనుగులను ప టుకొనుట వై 

వేయంబడిన పల్లము, 

ఓజార్ను. (ఓదారుచ్చు ఊదార్ను, 

కీదవ్సొ యానెగ శె పిడిప్పదర్కాగ 

శయ్య పట్ల పళ్ళమ్, 

సమౌ ధానపడుత్తు, 
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కన్నడము (ఓచా 

వాంతి మాడు, రోను, 

అశుభ అమంగళ, 

ఆన్న. 

తేజ పటిను, బల, పరా[కముడా క్నాహ్మ 

బళ న, బిసలు, 

సోలువుదు, భంగ నష్ట, 

ఆపజంయా, 

ఆశుయలి నోతవనుః 
ay) 

సోరువ్క ఒడక. 

వాడగు, 

వాడగిదవను, 

సోల్కు భయవిళు సంకోచిసు, ఓడి 

| 

మనమేలె హూొదినువ ఊపహోంచు 

ఓడ దేళ అల్నియ ఫా షె దోసాగ 

హువ్వు. 

ఓ ఢశదేళదవనుు వడ, 

మేలాక, ఊఉ తరీయ గుడగళ నడునిక 
అడ యి 

గొంది. 

- చెక్కు 

ర్ కార, 

అన్న, 

ఖెర్ర్రా ఆనె యన్ను బ'లెయల్లి పీ 

యువుదక్కు_ మొడిదకళి, 

కాపకమి ను, 



న 

కది] “కెలుంగు తమిళము కన్నడము ( ఓప్త 

సీదియ. (ఓ చేనియందు కోంతకోని | ఓదియ, శాట్టుకళ నిగళిల్ పయరరుత్తు | హోెలకడ మేలే ఉళిద దంటుగళు, 

అక్కడక్కడ ఉఆంచంబడీన పనలు, కువియల్ కపవియలాగ చెక్కప్పట్ట 

దొరు కువీయల్ , 

కీ దికొ౦గ, పంటకాలమునందువచ్చు పయిర్ ఆఅరుక్కు_౦ శాలంగళిల్ వరుం పెరు బె ళ₹ళాలదల్లి బరువకొ క్క రె, 

ఒకడినును కొంగ, ఒరువ౫ నాకె, 

కీనమొల. తెలుంగు అతరమాల, తెలింగిల్ ఆరందబిన్కు.౦ ఎళుత్తుమొ లె, ఓ ంనమఃి నుంతాద వరవమూ లె, 
యా ta 

ఓనికట్లు, కొండలనడిమి గొందిదారి. మలెప్పాచె గుడ్డగ ళ నడు వె. 

ఓపమి, [పొలుమొఅక, బద్ధక ము; సెయ్యముడియా మె, సోం బేరిళనం అశ కత సోమరితేన, 

అశ కత, 
a.) 

కీ పరాని, సహింపంగాడని, పొరుమె యిల్లాదదు, | సహిసలారదదు, 

ఓప రాని వాయడు, (ఓప లేనివాడు) కోేగి. | నోయాళి, | రోగ్సి నొందవను, 

ఓపిక, శకి, సహనము, పొరుమె సగింక్కుంతే నె, శకి, సహన, 
ar, . యె దు కీ . ఆటీ 

కీమము, వాము, ఓమక్. “| ఓమ, (వాము 

ఓీయారము, ఒజయ్యారము, ఓయ్యారమ్, | ఒయ్యార, 

సర. అంచు, ఒరిగినది, గట్టు, వంగినది. కీరం. | ఇళుకలాదుదు అంచు, బెట్ట 

ఓర, అహో రాతము, . హోరి, ఇరవుస్ పగలు, అహో రాత, 

ఓరంత పొద్దు, దినమంతే యు, ఎల్ల కాలము, | నా శెల్లాన్. హగ లెల్ల, 

కీరిమి, ఓర్చు, పొరుమే, ఆాళ్ళి. 

ఓరు. గోడలయడుగున తీ ర్చెడు ఎ ఓరు, శెవురు అడిబాగ త్రీల్ తీ తివిడుం గోడ 7, వాచ్చు కెమ్మణు, 
ఉం జాలి జాని ణా 

వ యు 

ఓక, పోరు, నర్హ వాతాది ధ్వని, "పెద్ద, ర్ఘ్క మి పెయ్యుం పాళుదు వరుం మ శేయళోబ, 

శ తమ్, 

ఓరు గాలి, మిక్కిలి బలిమిగనల వాయువు, | ఓీరుకాట్రు మిగవుం బఅమౌగ వీనుం దొడ్డగాళి, 

మీలగము. సభ, కొలువు, కొలువు ఓలక్క_మ్, అపై, కూట్టం, ఓఅగ, సె. 

కూటము, 

కీషధి, ఫలించినతోడౌనే నళిం చెడి ఓపషద్రి మరుందు చెడి, ఫలి త్రజడన్, కు పధి, మూలి కె 

యరం౭టి మొదలగునవి మందు చెట్టు, ఇబిందు విడుం “కేడి, 

ఓపధీశుండు. చందుండు, ఓపష.దీశన్ , చందిరన్, చందం 

ఓప్యము, "పదవి, ఓస్ట్రము, ఉదడు, తుటిం 
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ణా) "తెలుంగు 

శౌ ఒక అక్షరము అగు అంగీశార 

మును "తెలుపును, 

ట్ చిత్యము, యోగ్యత, 

కౌెనితీ, సత్యము, 

టె జ్ఞ్వల్యము. ఈజ లత్వేము, 

జుడవము, నమత సంబంధ మేనది, 

కాడు, పెదవి, కిందిచోటు. 

కుడుగఅచు,. కోపమువేశ( బెదవుల6 

గొటుకు, 

క "ఈ్క_ంఠ్యము, ఉ త్క_ంఠ, రహరతవనా, 

బత మ్యముం ఉత్క_ర్గ ము, మేలు. 

శౌ త్రయ్యలు, ఉ త్తే రాదివారు, 
అటట అటి 

బ"త్తానపాదుండు, (ధువుడు, 

కుదార్యము, ఉఊ దారత్వము, 

కౌ పాసనము, (బావ్మాణు (డు జేయు 

కు రచు(డు. తనకు, ధర్మపత్నియందు 

పుట్టిన కొడుకు, 

ల ర్వశేయుండు, అగస్య్యముని, 

కర ్ లలూకము, (ఉలూకములు గుడ్డ 

నాబల గుంపు. 

కువధము, మందు. 

ఇ ప్రరికము, ఉప్రృిములనగా ఒం కుల 
డం వి 

గుంపు, 

భెపము, వేడి, 
వళి 

తమీళ్ ము 

ద 

శౌ ఊయి రెళు దిల్ , ఆం, ఒన్లుం, 
టి (6 

ఆ చవితీ కమ్, యోగియతే, 
అనే. ౧ చు 

“సుయ్, 

పళ పళష్పు, 

శు డవక్క్ నట ఎ తిర సంబందమొనదు, 
అటే 

జాడు, ఉఊదట్టిన్ క్రీల్ బాగ్. 

కోవ తీినాల్ ఉదడుగళ కడి తల్. 
penn. | yo జక) 

ఆవల్, 

డఊయర్ తరమానదు, 

వడక తిళారర్ గల్, 
అవే 

దురువన్ . 

సీ అనగుణమ్, 
రు 

భౌ పాసనక్స్ పీరామ్మణన్ సెయ్యుం 

ఆగ్గిని ఉపాసనె, 

క'రసన్, తన్ కలమగళిర్కుు సిఆన 
QO 

కళండ, 

బజ"ర్వశేయన్, ఆగ తీయముని వర్, 
ఆ 

ఆండె౫ళిక్ కాటం, 

శా డదమ్, మరున్లు, 

బె ప్టరగమ్, ఒట్టగంగ ళిన్ సమూగ నొ, 

నూడు, 
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ఒందు అక్షర అహుదు, 

యోగ్య తె, 

సత్యే, 

బిళుప్రు (పకాళ, 

నత త్ర, సంబంధ, 

తుటి, అధర, 

కోపదింద, తుటి క చ్చియన్ను* 

ఉఊర్క_౦ కె, తవాతనా, 

అనాటి 

(ధువను, 

ఉదార తే, 

(బావ్మాణ మొడున అగ్ని శార్య, 

రప లీ ॥ ధ పత్ని యల్లి, తన హుట్రిద ముగ 

అగ_స్ట్యముని, 

గూ బె గళగుంఫు, 

మదు, 
ద 

ఒం కుగళ గుంపు. 

ఊష వాదుదు, 
£9 



క] తెలుంగు 

క, ఒక అత్సరము, 

కంకటము. కవచము, 

కంకణము, ఒకానొక నీటిపకి రాఫు 

లుగు ఆడువారు వేలికి ధకించు 

నొకనగ్య జలఅబిందువు, చేత గట్టు 

కొెనిడు దారము, 

కంకకాయి, జశానొక సీటిపటీ. 

కంకతము, దువ్వెన, 

కంకపత్రము, బాణము, 

క0కముఖము, పట్టుశాజం, 

కంకర, శిలావిశేషము, కఠినము, గార, 

కంకరగాడిద. కంచర గాడిద, 

కంశాలయము, జేసాము, 

కంకి, జొన్న ముదలగువాని వెన్ను. 

కంకినోరు. విశార ఫునోరు. 

కంచి, శాం-వీఫురము "పెద్ద, 

కంచి, పశువులు వేయుట క దున్న క 

నిలిపిన పొలము, తోట, చుట్టు 

వేయబడిన వెలుగు. 

కంచుకము, అవిక, చొ ళ్మా_య పాము 

యొక్క వబుసము, 

క౦చుకీ, అంతఃపురఫు శావలివాడు, 

కంచము, భోజనపాతము. 

కంచు, ఒకలోపహాము, శాంస్యము, 

కంచుకంటు. బాణలి, 

కంజజుండు, (బవ్మా, 

కంజము, తామర, అమృతము, వెంటుక, 

కంట, కనుట్క కనుగొనుట, నాట్య 

బంధము, 

తమిళము 

క్ర 

క్మ్ లిరు ఎకు తు, 

అటే 

కవదం, 

ఒరు తణీర్ పరవై, వళయలొ, న, 
ఒరుపోటు తణీర్క్ కలియాణతు 

ఉం లం అనే 

మం౦ందిరక్క_యిర్ , తోరం, 

కళుదై, కామాన్ శుమవ్క_ం కళులై, 

ఉడంబు, కాయం, 

కదిర్ , 

వికారమాన చాయ్. 

శాంబిమానగర్ , “పెరియ. 

పకుక్కు_.ళ  మేయువదర్కాగ ఉళు 

వాద నిలం, తోట్టం, చీలి, 

తోల్, 

కంచుకి, అరలణ్ నునె కా_వల్ కారన్, 

ఠటు, 
(న) 

కంజ్యా ఒరు లోగ ధ్ 

శటువమ్, 
6౬ 

కంజజన్, పిరమ్మా, 

కంజమ్, తామరె, ఆముదం, మయిర్ , 

పార్చదు, తెరిందుక్కాళ్ళువదు, నాట్రియ 

బందమ్, 

149 
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“క” వెంబ అతుర్య కవచ, 

కవచ, 

కంకణ, ఒందు హాక్కి_ ₹ బళి జలబిందు, 

(వతగళల్లి శ కట్టు సూత్ర, 

20దు జలపఖ్నీ, 

/ శాచదయణటీ గా. 

బాణా, 

| పట ళారు, 

1కంకరె కల్లు చూరు గచ్చ, “గార, 

కంచుగార క తె క హాసర కె, 
ర) pr. 

దేవా, 

కంకి, 

ఆసవ్యా వాద, బాయి, 

కంచి, దొడ్ల యజవమౌొన, 

మేలిగా చిట్రిరువ, వీడు “జీలి, 

రవికె అంగీ వోవిన హూోరె, 

ఆంత ఃపురద శావలశార, 

ఊటద వారివాణ, 

ఒజందులోపహా, కంచ, 

తమ్కె బాణలి, 

(బ్రహ్మా. 

తానర్కె కూదలు, అమృత, 

నోటు నాట్యబంధ, ' 



కంట] తెలుగు 

కంటక ఫలము. పనసపండు, 
కంటకము, విరోధో క్తి; ముల్లా కాకి, 

కంట కండు, ,కుదశత్రువు కఠినుండు, 
కంట'సరి, మెడను థరిం చెడు ఒకానొక 

సొమ్ము, 

కంటిపాప. కంటిలోని నల. గుడు, 
Mn BRB 

కంటియ. కంటి, 

కంటివాలు, చకాయుధము, 

కంటు, పగ్క విరోధము, 

కంఠగుణిక, వీకా, 

కంఠ పాఠము, పు స్ప్వకమును చూడక యే 

ఆప్పగింపగల పాఠము, 

కంఠమౌల,. గండమౌాలు, కంఠము చుట్లు 

ఫుండ్లుగాలేచి యుబ్బునట్రి వ్యాధి 

విశేషము, 

కంఠము, కుత్తుక కుత్తుక యొక్క ధ్వని, 

సమిపమ్ము మెడ, స్వరము, జక 

పూతేముయొక ,.. చివర, 

కంఠ సరి, కంఠాభరణ విశేవము, 

కంఠనూ[తేము, మంగళసూత్రము, 

కంఠ స్థము, కంఠమందున్నది, కంఠ పాఠ 

ముగా వచ్చినది, 

కంఠస్నానము, తల తడపపండ చేయు 
స్నానము, . 

కంళాలము, పడవు పార్వ యుదము 

ఒంటె సంచి, 9 

కంకీరథము, బాలశాదుఅ 

టమ పల్లకి, 

కంఠీరవము, నింవాము, 

కీడాళ క 

తమిళము 

పలాపళమ్ 

ముళ్ళు, శాళక్కాయ్, 

పవన్, 

కంఠ సరి, కళు త్రీల్ అణియు౦ం ఒరు 

ఆణీగలమ్, 

కణుక్మ్కు_వరున్ నోయ్, 
ణా 

కణిన్ మణీ, కణ్ కరువిళి మదియిల్ 
౯ ణం ద 
ఇరుక్కుం ఇరం దమ్, 

కంశు కళుత్తిల్ ష్థఅణియుం ఆబరణమ్, 

చ| కాయుదమ్, 

జంటు పగ. ళణ్ జె. 

వీహ్వౌ, 

మనషప్పాడమ్, పుత్తగ త్రై పార్కామల్ 

ఉరుపోటు పడిక్కుం పాఢడమ్, 
లు 

గండవమాళల్తె కళుతు 'చ్యుటిలుం] కటి 
par.) జ్యా 6 

గళ్ కిళంవి వీంగి మాలెపోల్ 

వరుం నోయ, 

కళుత్తు నెంజి "నెంజియిన్ ఒలి అరు 
గిల్ ఒల్కి ఒరు పారీర తిక్ 

టి Pano) 

నిళంబు, 

కంఠ సర్కి కళు త్రిల్ ఆణియున్ ఆభ 

రణం, నగ 

మాంగలియం. 

మనప్పాడమ్, 

కళుత్తు కుళియల్ , త లె ననెయామల్ 

కుళి తల్, 
— ' - 

ఓడమ్స్ పారె, యుతమ్మ ఒట౫షమ్, 
స అట I) 

మూ. 
౬ 

ప్ గ ?E- విశ యాట్టువండి,నివికై హై! 

సింగమ్, 
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వాలసీ వఫల, 

విరోధోక్తి, ముల్లు కాగ, 

కంద, శతు, (కూర 

అడిళ (గ. డ్ త 

నేత్రవ్యాధి, 

కణిన తో రె, 
భం 

కంశఠాభరణ, 

చ| కాయుధ, 

హా, విరోధ, 

విరా 

చాయి పార, 

కంఠమాతె, గదకటు, 
దబ 

కొరళు, స్వర ధ్వని, పాత్రద అంచు, 

కంఠ హోర, 

మంగ భళనూ, త, 

చాయి పాఠ, 

కొరళు దనుకస్నా నం 

హూడగు ఒంశుయ -వీల, 

నుక్కు_ళ ఆట తళ్ళు బండీ పల్ల క్తి 

న్ంహ, 



కంశే] కలయ 

కంశే కాలుండు, శివుడు, | 

కంశేరథము, పల కి, 

కండ, + మాంసఖండము, 

పటిక బెల్లము, 

కండశావరము, పోతరము, గర్వము, 

కండచ క్కెర. కలకండ, పటిక బెలము. 
య 

కండ వీవు. పెదనల -ఏను. 
రి మ్ 

కండచుక్క_. వడి. పక్క నల్హ నెయుం | 

ఊడి మాంస విశేషము, 

కండనము, తవుడు, 

కండని. తోలు, 

కండిక, భూమిలో కొంత భాగము. 

కండియ, నూలుకండు, 

కండువా, విడల్పుగల అంగవ 

శండువు, (కండూతి) కండియ తీట, 

దురద, 

కండె. జబొన్నకంక్రి నూలి చుట్టు, సాము చే 

మిక్కిలి గట్టిపడిన భుజముఖము, 

కందోలము. గంప, 

కండోలవీణ, మాలవీణ కిన్నెర, 

కంతు(డు, మన్మథుడు, 

కంథ, బొంత, చింపిగుడ్డ. 

కం థావాటము, (పాశారము, 

కంద, కందగడ, 
G 

కందకము, ఆగ డిత్, పరిఖ. 

కందమూలము, గడ్డ, దుంప 

కందరము, (కందరు గుహా. 

కందర్చు(డు, మన్ముథుండు, 

తమిళము 

శివా, 

శిపికె గ్రా! 

కండమ్క్ మొామిశకండమ్, మౌమిశమ్, 

ఇరెచ్చి, కట్ కండు, 

కొళుప్పు, 

వెళ్ళె చక్క రె, కల్ కండు, 

పెరియ కరుప్పెరుంబు, 

వయిటిల్ వలదుపురమ్ కరుప్పాగ, 
యిరుక్కు 6 వొమిసం, 

తవుడు, 

ఉఊరల్, 

కండిగై, "నెల త్రీల్ ఒరు నీరు పిరివుం 

కండు, నూల్ కండు. 

కండువా, అగలఅముళ్ళ అంగవ త్తిరమ్, 

తినవు, నవచ్చల్ * 

కం జె, ముకా్కాచోళమ్, నూలుకండు, 

మిగవుం గటిపట వలువాన బుయం 
ఉ 6౬ 

గళ్, 

కండోలమ్, హదె, 

కిన్నిరె. 

కం|డావ్చి పార్కు సగిళక్కా_దదు, 

కంత క్, మన్మదక, శ్ర 

కండె, కందల్, కిలింజతుణి, 

పిరాగారమ్. 

సేనెక్కిళంగు, 

కందగమ్, 

కందమూలంగళ్, కిళంగుదినునుగల్. 

గు గై, 

కందర్పకా, నున్ఫదక. 
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అశ, 
రం 

లునక 
య 

ర గా ర మాంసదఖండ, మొం'సః 

మెసాక్కు_. 

కల్లు సక్క రె, 

దొడ్డ కట్టిరువె. 

"హె క్రైయల్లి ఒలగడె ఇరువ మాంస 

ఖండ, 

త వుడు. 

ఒరళు, 

భూమియ ఖండ, 

నూలిన కంద, 

అగలవాద డ్ తరీయ, 

కజ్డ తీట, నవె, 

జోళధ కంకి నూలిన కదురణి 7, 

వ్యాయామదింద బలిష్ట వాద భుజం 

బులి. 
లు 

పా "లెకవర వీ తంతివాద్య, 

మన్మథ, 

బొంత కంచె, వారక బె, 
యు 



కంద] తెలుయగు 

కందళ ము, గంత, కొ త మొల
క, 

కందళము. చుక్కె_మ్ము ఒక డినును లేడి 

ఒక విధ మెన పార, 

కందళించు, అంకురిం చు, 

కందాయము, సంవత్సర మానందు మూడవ 

భాగము 

కందాయమా. 'లాభ ము, 

కంచారను. టోట, తామరతూండ్ణు, 

కంది, సస్య]వి శేషము, egy 

కందు. తపించు నలుప్రు",న లప గు 
స్ 

"ఛాసము, బిడ్డ, కళంకము, బాధ, 

కందుడు. కమారస్యామి, 

క్రందుకము, బంతి, వెండు, 

కందురు, కందిరీగ. 

కందులు, ధాన్యవి శేషము. 

కందెన బండియిరునునకు బూసెడిమ సీ. 

కంధర. మెడ, మబ్బు, 

కంపు, గంధము, దుర్దంధము, 

కంపుకొట్లు. వాసన వేయు, 

కంపలుక = చుంచు, 

కం|పము, కదలునది, 

శంబళి. కంబలీ, 

శంబమయ్య, నృసీంవానూ ర్తి 

కంభము. సంభము, 

కంబళి. ఎదు, 
0 

కంబళి పురుగు. 

కంబనీడి. నుంచిబంగారు, 

శంచాలాట, నాలుగు స్తంభాలాట, 

తమీళము 

కందళమ్, కక్కు కట్రిక్కొ_ళ్ వదు, 

ఇళం వెడి, 

కందళమ్, జళువ”మొక, 

ముళెతల్, 
చ= ఎవి 

కందాయమ్, 

కందాయమ్, లాబమ్, 

ఊ(టు. 

తువరై, 

కందు, తవిల్తల్ , కరుగు ఆ బమ్, 

కళంచె, కళంగమ్్స్ కరుప్పాగు, 

ఈఉబాదై, 

కందకా, కమారక్క_డవుళ్, 

పంద్కు చెండు, 

ఒరువగ ఈ, 

తువరె, దానియ వాగళ్, 

కళుతు మేగక్, 
నల! 

నా।టమ్, 

మూ౦ంజూోర్* 

ఆకెనదు. 

కంబలిః 

కంబ తిలికుష్పవర్, తూణిల్ యిరుప్ప 
pa.) 

వర్, నరసిమ్మక-, 

కంబన్క్ తూణ్ + 

ఎరుదు, 

కంబళి ప్వుళు, 

“శంబెకొం 

| నానుతూణ్ గి పిడి తు ఆడుంఅటమ్, 
౧ “రా బాట శు 
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కణ్యా_పుకంటలె హూ సమొళ క, 

శీతన్క, ఒందు హులె హెదరు, 

అంవరిసు, 

వర్షద మూరనెయ భాగ, 

లాభం 

ఊట, తావ రెదంటు, 

తాగ రె. 

తపిను, కందు, కంద, కళంక, కష్పు, 

వండు, 

కణబిగ, 

“తొగలరె, 

వండియుకా చక్కర త్రీర్క_ వూశుం మె, | ఇరునిగ శాలి వాచ్చు కీబ ర్వా, 
ణ 

కొరళుు మోద, 

కంపు గబ్బు, 

చుంచుషలి, 

కదలాడువుదు, 

కంబళి 

నర నీంహ స్వామి, 

ఎ౦బ 

కత్తు, 

కంబళి హుళం 

అఫరంబిం 

నాల్క్కు కంబగళ ఆశే, 



కంవీ] తెలుంగు 

క్ంవీ, వెదురుక మ్మి, గరి శే, 

కంబు, 'సజెపిరు, 
యం 

కంబు గీవము, 

మెడ. 

మూడు ముడతలుగల 

కంబువు, శంఖము ఏనుగు, కడియమ్ము 

న తగుల, 
జూటీ ౧౧ 

కంబూకను, తవుడు, 

కంసము, కొంచ్ము కంచుగిన్నె, ఒక 

కొఅరే, 

కంసారాతి. కృషుడు. 
ణ 

కంసుడు, ఒక రాత సుండు. 

కంసాలి, బంగారు పని వేయు వాడు, 

కంకపాల. సన్యాసుల సంచి, 

కదభము, మది చెటు, 
దట 

అంపము తాయి మొదలగు వానికి( 

గలుగ (జేసెడి గుక్క, చెడలించు, 

కప్క_వాయి. కాసరోగ విశేషము, 

క క్కెర. పథీవిశేపము, 

కత, కచ్చ, బోటి, 

కక్న్షుము, చంక, పాద, 

కగ్గము, ఖద్దము. 

కచుడు, బృవాస్పతి కొడువ, 

కచ్చేరి. న్యాయవిచారణ సలము, వినోద 
థి 

గోపీ, 

© 

క చ్చోరము, కచ్చూరకము, 

కచ్చె గోయి గోయచిగా పెట్టుడు 

దోవతి, కొంగు కాసె, 

కచ్చడము, దూది మొదలఅగుచానిని 

చెశ్చెడు బండి, 

1D—20 

న. 

తమిళము 

మూం౦గిల్ కళ 

కంబు, 

అళగియ కళుతు, 
ఎలి 

ళ్ంగు, యాని, నీలంబు, 

తవుడు, 

వంగల వెంగలపొా వీరం, 
అనాటి 

కణకొ 
a 

కంసక్క జరు ఆరక్క కా, 

కక్కు_పాలె, తుజవిగ ళికా పెం 

ద 

వాంది ఎడు తల్, అమ్మి ముదలియ నె 
అలీ శా Len 

గళువ్క_ తీట్రువదు, పౌళ ప్పదు, 

అణాల 

క క్కు వాయ్ ఇరుంబల్ శాససోయి, 

కచ్చ పోట్రి, 

కక్కు_మ్. 

వాళ్, 

ఎరింద వరిటి, 
లు 

నియాయ విచార హైసెయ్యు మీడం, 

కచ్చూరం. 

కోనుణమ్ కోేనుణమౌగ ఊడు త్తు ౦ 

దోవతి, ముందాణి, 

క చ్చడమ్, పంజా ముదలియవ కు 

కొండువరుం వండి, 
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కన్నడము [కచ్చు 

వీదుకు కంప, కోటు, 

సడి 
డె 

మూరు గీటుళ్ల కొరళు కుభచవాడ 

కొరకు, 

శంఖు అనె, కబళి కడ, బసవన 

హుళద చి"ప్పె, 

త వుడం 

కంచు కంచిన గిండ్కి ఒందు అళ తే, 

క్ష. 

ళు బ్బ రాత స 

అగసాఅ, 

సన్యానిన లె వోళి7. 

వాంతి మొడు, 

శాసవ్యాధి, 

కొక్క ఆ. 

కీ, పోటీ, 

కంకుళ, హొొదరు. 

కలి, 
చి 

బృవాస్పతియ మగ, 

ఉఊరియువ పీడీ కా నుగు. 
(ఎ 

న్యాయస్థాన, కచ్చేరి, వినోద గోష్టి, 

క్ట చ్చూర, 

క్ష చ్చ సెరగ్గు, 

ఆర ళ్ గాడీ, 



కచ్చ) తెలుయ 

క చద్భృపము, శ ౮బేల్కు ఒకనిధి, 

కచ్చపి, ఆడు తాంబేలు సర స్వతియొ క్క. 

వీణ, వెంటిము, 

కచ్చము, వెనుక (బెట్టు దోవతి కొంగు, 

గోచ్చి (పక్క_దరి, 

కచ్చు. గజ్జి 

కచ్చూరము, కచోరము, నువాసన, 

కజ్జలము, కాటుకు సీకటి, మబ్బు. 

కజ్హాయము, (కజాయము) భ క్యు ము 

కజోయము, 

కజ్జారము, ఖజ్జూరము. 

కంటభర, అండుఏనుంగ, కటుకరోహిణి, 

కటకట'-బడు, వోపించు బోధపడు, 

కటకటాలు, ఇనుప మ్ములు మున్నగు 

వాని చే శేర్సర చెడి యడ్డు, 

కటకము, కడియము, కొండనడుము, 

రాజధాని, 

కటకరము, ఒశానొక మృగము, 

కటకారుండు, చాప అల్లువా(డు, 

కటాక్షము, కడకన్ను,కడకంటి చూపు, 

కటారము, (కటారి) కతి, చావ. 
' pa) 

కటారిక త్రయ, కటారిగల యాదడుది, 

కటాపనము, ర్స్ టు 

కటావాము, కడవ, అాబేటి వెన్ను 

చిప్ప్క చూరెల మూకుడు, 

కటిక మెకము, ఖడద్దమృగము, 

కటినము, పండ్లుం చెడుబుట్ట. 

కటీరము, మిల, 

కటిన్యూతము, మొల తాడు, 

తమిళము 

కె చృబమ్, ఆయె, ఒరు నిడి, 

కచ్చపీ. పెణ్ ఆమె, సరస్వతీ 'జీవియికజా” 

వీచాయిక్ “పెయర్, .పరు, 

కచ్చమ్, పిన్నాల్ కళవమ్ వెతు ఉడు 
ప) 

శ్రుమ్ ధోవతి ముందాణీ, 

నీరంగ్కు ప్రణ్, 

క చ్భ్చూరమ్, ఒరువగ చబాసనె యుగే 

యదు, 

కచ్చిలక మె ఇరుట్టు మేగం, 
ర ఠి 

క చ్చాయమ్, బతణ విజశేవమ్, 

ది చ్చం. 

కదంబర్క పెణ్ యానె, కటుకరోగిణి, 

కోవిత్తుకొ)_క్ళుదల్, 

ఇరుంబు గిరాది, 

సీలంబు, మలె నడునిల్ తలె నగరమ్, 

ఒరు మిరుగకొ. 

పాయ్ నెయ్బవన్. 

కటాదమ్, ఎరుమెమౌడు., 

కదారమ్ కత్తి, కదార్కి చాళ్,. 

అణాలు 

క జాసనమ్్ మో, 

జూల్రి ఆమెయిన్ ముదుగ్కు ఇరుక్కు. 

కీడు, 

క డుగమిరుగ మ్, గాండా[మిగం, 

పళంగ౫ శె వెక్కు_ం కూ డై, 

ఇడుపు, 
ఇడుప్పిల్ కట్టుం కయిర్ 
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ఆ మె, నిధివిశోష. 

తా పెౌణు, ఆమె సర స్వతి య వీక్మా 
లం 

ముద లె, . 

హంజె సికి_ నికొళ్ళువ ధోతి "సెరగు, 

కబ్, 
జి 

కచోర, 

మె, ఇరుళ్కు మబ్బు. 

ఖరూర, 
లోనే 

హాలు ఆనె, 
౯ 

కోపిసుు బా ధెవిళు, 

కటకటి, కబ్బిణద కడిగళ అడి, 
రవ Ga 

కడ, మ లెయనుధ్య రాజధాని, 

ఒందు మృగ, 

బాపి "హహెయువను, 

క డక లై, కటామత, 

ఎ మ్మెహోరి, 

కటారి, చాకు, 

కటారి హిడికొండవళు. 

వముణౌ, 

గడి”, వింది”, ఆసమెయ 'బెన్నిన చిప్పే, 

కడుబిన బుట్టి, ముచ్చళ, 

ఖడ్డమృగ, "గెండామృగ, 

వాణ్ణిన పుట్టి, 

సొంటు, . 

ఉడుదార, 



కటు] తెలుంగు 

కటుకము. సొంటి, 

ములు, 

కటుతుంది. చేందయగల సొరశాయ, 

పిప్పలి, 

కట్టడ, నియమము, మర్యాద, తీరు, 

ఊ తరువు, కొన్ని వృత్తులవ ధాన్య 

రూపముగా నీయంబడు జీతము, 

కటట వేయు, ఆడాపించు. 
రు ళా 

కటడము, కటయణబుడిన గొప్ప యిండు, 
లు e య 

కటడి, (కూర మెన, 
తు నా 

కట్టనము. కానుక్క బంధనము, వ, సము, 
sy 

కటాణి. సాగ సిన, (శేష మెన కంఠ 
లు ర © 2 
భూషణము, 

కటాయిత ము, సర్వసన్న ద మెనది, 
ఉం ధిక 

కట్టు, పశువులు గ ర్భముధరించుట, కట్ల 

బడు, బ౦ధిం చు, కాడ బెట్టు, 

నిర్మించు వ య్ మును భరించు, 

1 é్ జో బంధము, తోట్రిక టు, వస్త, ధార 

ణము నిర్బ్భంధము, మితి, (ప్రదేశము, 

ఉడికిన కందిపప్పు మొనలగువాని 

రసము, మంతించు, వక మత్యము, 

దోషము మోప్టు, చెల్లించు, విధించు, 

మొను, 
కట్టుక ౦బము, పశువులు మొదలే నవానిని 

ట్టు స్తంభము. 

కట్టుకొంస, కోక యొక్క కట్టుకొను 

వెలుంగు, 

కటు (గొయ్య, నాగ టీ మే(డి, 
€ 

లు థి లు 

కటుపాటు, కటుపడుట, 
వ్ (9) 

6 అ A) ఉం 

కటుబడి, బంటున కిచ్చెడి మాన్యము, 

లు . 

మిదియ | సొంటి, 

తమిళము 

పిప్పిళలి, మిళగు, విరికడుగం, 

కటుతుంబి, కళక్కు_ం0 శొరళ్మా_య్, 

కట్ట డె నీమవ్, నురియాడై, ఊ త్తరువు, 

నీలయిడంగళిల్ సెయ్ద వేలెక్కు_ 

సంబళ త్రీయ్క_ ప్పదిలాగ దానియ 

మౌగ తృరువదు, 

కట ళ₹ెయిడల్ , 
ఈడు 

కటడం, కటప్పట పెరియ వీడుగళ్. 
లు బట ొల 

క్రొడూరమాన, 

కటణమ్. 
బట 

అళ గాన,సాగ సాను కళు త్రిల్ అణీయుం 

ఒరు ఆణి, 

ఆయత మౌనదు. 

మౌడుగళ్ కరుదరి తల్, కట్టువదు, 

బందిప్పుదు, “శేర్చదు, కట్టువదు, తుణి 

కట్టువదు, బందం, తొట్రికట్టు. తుణీ 

కట్టుడల్, కట్టాయ పడు త్రల్ ,ఆళ్వు, 

చేగవై క్ర “తునరంబరు క్వ రస్, 

మందిరి త్రల్ బటు మె, పళినువు 

తేల్ కటుదలొ విడు నిరుతి 
అటి (చవి. వానే 

విడు, 

కట్టుక ౦బమ్్, అడుమాడుగ శే 

తూణ్ , కటుతరి, 
ఎవి 

'సీల యిన్ ముడి, 

కటుం 
ఉు 

లు 

కట్టు ప్పాడు, 

ఊడి తీయ అడె, 
టీలో ర 

చేళి క్మా_రనుక్కు... కొడుక్కు_ం మాని 

యమ్, 

15 ఫ్ 

కన్నడము 

నొ ంకి, “మెణును, హిప్పిలి, 

కహీయాద, తుంబిళాయి, 

కట్ట డె, నుర్యా జా, రీతి, శెలసగారర గ 

శా లినరూపద సంబళ్, 

ఆజావిను, 

దొడమ నె, కటక, 
యె వి 

కాణీ కె, 

సొగ సాద, ఒ భ్ళెయ, కంఠభూపణ, 

సర్వ సన్నదవాదుదు, 
ర యు 

నర్భధరిసు, బంధిను, కూ డిపిడు, బకళకు 

ఉట 
కటు బంధ, తొటికటు, మితి 
లు ట అబ 

తొంగరిబళి, బెయనీ 

దరె బరువరస్య మంతిన్కు బగ్గటు, 
౧2 

సల్ఫిసు, విధిసు, 

"హాభారిన్కు 

వాసుగళ కట్టు కంభ, 

సీరయలి కటిద "సిరగు, 
౧ లు 

"జీస్లిదు హపీాందిన కట్టి గం 

బద నాగు, 
ఏ 

కట డె, 
లు 

కటిద, బలె, 
టు టు 

ఆభినఇ నాము, 



కట్లు ] తెలు 

కటుమూమిడీి, బుట్టఅలో పండుమూనీ 
ళు 

యం 

కట్టబడిన మామిడి, 

U తప 4 కట్టుమౌను ప్ప 

కె, కటియ, కట కఠినవముయిన, 
ల లట ఖం 

కటి-నీను. పెద నల -సీమ, 
౬ యి య 

కడ, మధ్యమధ్య కట్టుగ అ సర్పము, 

క చుపండు, గింజఅతోనున్న చింతే 
లు 

పండు, 

క క్రైవిటీచినట్లు,. కరినముగా, 

క టెవిటు పుమాట, పరుషవచనము, 
చి 

కట్నము, శానుక, 

కటగుదియ. ఆయుధ నిశేపము, 
ళ్ 

కటదండ, మధ్యమధ్య బం గారుకటు 
లి య 

య య 

కిని, బలపము, 

కకిలకము, కషపూ, కాకర, 
cn 

కదంబము. కదంబము కూర, నార, 

కడత,. కంటిదగ్గర, చోటు. 

కడప. ఇంటిగడప, 

క్షడముంత, చిన్న మట్రిపాాతిము, 

కడలి, సముద్రమా, 

కడలికూతురు, లక్కీ, 

కడలి'చేడు, వరుణుడు, 

కడలి వెన్న, చంద్రుడు, 

తమిళము 

తుణియాలట్ మూడదప్పట్ట మాం గాయ్, 

మరతాల్ ఆక్కపట తెప్పమ్, 
అటి ఈ 

క్రైం పిరగు కడినమౌాన, 

పెరింరు క శరుజఅటుంబుం 
శకి 

కట్టువిరియన్ , ఇడి ఇడెయిల్ కటు 
రంజు («Wann ఠా 

గల్ ఉడెయ పాంబు, 

నిదె గ శుడక్ కూడియ 

బళ మ్, 

విఆగ పిళందమౌడిరి కడినమొగ, 

ప్రుళియం 

| విజి పిళందవ యిల్ పీచ్చు, కడిన 

వరదట్ని ణా, 

ఒరు ఆయుదమ్, 

కరుష్వు మణీయిల్ నడు నడువే పొన్న 

కోరు ఏడుక్కు_ప్పట్ల కరుప్పు మణి 

కట్టువిరియన్ , ఒరువ గై పాంబు, 

బలపం, 

రవళి, పాగ 

కదంబము, 

క మక్క అరు గా మె, 

కడెక్కణ్ , 

క డె తేరువదు, సావువద్యు తీర్ న్షదుః నష్ట 

మావదు, 

వాశల్ వడి 

చిటు పానే 

కడల్, 

క డల్ మగళ్ , ఇలక్కు_మి, 

కడల్ మన్నన్, 

కదల్ ఇెగె షె 
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అతనా 

కన్నడము (కడ 

మొవిన వాణీన బుటి, 
tt ప) 

“తెప్ప, 

క్కు కఠినవాదుదు, 
౬ 

దొడ్డకట్రిరువు 

లు యట 

గటి హుణీసె వాణ్కు వీజగళు నారిద 
వః భా ట్ 

హాలు, 
ల 

కరినవాగి. 

పరుష, భాస ణా, 

శాణీ కె, 

ఆయుధవిశేప ఇ 

కష్పుమణి (గుండు గళ నడువె చీన్నద 

కట్టు తూరిసీద హోరు మణిమౌ లె, 

కదంబ, పల్వ, సొాష్పూ,ః 

కణలె, 
జాలీ 

క డెకణ్లు, కటాత్నుం 

సాయు, తీరు సమూ ప్తవాగు 

వ సిలు, 
వావ 

సముద్ర, 

లక్ష్మీ, 

వరుణను; 

సము ద్రద బెళ్లా చంద, 



కడ] తెలుగు 

కదలి వెలది, గంగానది. 

కదలు, అల, 

కడలుకొను. అవిశయించు ఉప్పొంగు, 

వ్యాపించు, 

కడవ, పిద్దనండ, 

కడారము, గోరోజవమువంటి వర్షము, 

కడాసనము, చర్మము, 

కడిదిి ఆపద, అధికము, అవళ్యకము, 

కఠినము, 

కడిగొను. కబలించు. 

కడియము, క౦0కణము, 

కడు, అత్యంతము, 

కడుందురు. కందురీగ, 

కడుగు, (పతాళించు, 

వీరు, 

కజెము, క దియము, 

కడ్డి, బఠపఫుం గోఫు, దళమగు లోవాఫు 

దీగ, 

కణము, నీటిబొట్టు; "లేళము నూక, 

కణయము, బల్లిము, 

కణ్వుండు, జళశానెక బుసి, 

కఠ. కథః వృ తాంతము, 

కతన, శారణము చేత, 

కతుకు. కుక్కు (దవపదార్గమును నాలం 

కతో పీల్చు, 

కతరి, నానావరము గలది, 
వాని ణ 

కతలాని, (క త్ర భాడు._) ఒకదినుసు 
pa ల 

గుణము, 
ఈతి 

బియ్య ముక డేగిన 

తమిళము 

| గంగే «‘ 

| అలె, 

"పీరియపా నె, 

కచజారమ్. ఒరు చాయం, 

చరువుష్, తోల్, 

కడిది, అవసియం, 

తిన్ను, మిళుంగు. 

క డియమ్, 

కడిగి, మిగవుం వేండియ, 

వండు, 

అలంబ్బు ఆరిశి అలంచియ తణీర్, 
ణం 

కరు గరుప తులుళ్ళ పిండమ్, 
pp 

క డీయమ్, 

లు 

కడి పరుమనాన ఉలోగక్కంబి, 
2 

కణమ్, తణ్లీర్ తుళ్ళి అరిశి నొయ్, 

కణయమ్, 

కణ్వమగరిషి.. 

కె, వరలారు, 

గరం ంనాల్, 

సలనిఆం డ డెయదు, 

ఒరుమోొదిరి కుడిరె, జరువా వదిరె, 

కత్తి, ఖడ్గము, మంగలఅక త్తి, స వాళ్, ఆంబటక' త్రీ చీరుక త్తి, ఖడ, చాక్క భూమినిన, అళ తె, 

భూమికొొలర, ఈం డవాని కత్తి, బూమి అళవు, 
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నాయ్ దిరవపారుళ్ గె నాక్కి_ నాల్ 

క్ న్నడము 

1 గం శానది, 

ఆల్. 

అతిశయిను, సము[దద ఉబ్బర, 

వ్యాపినుః 

1 గడి, 

| నోరోజనద బణ్ణా 

చర్మ, 

అపత్త్సు “పా మ్బ, అవశళ్య క కఠినం 

కబలినుం 

కడ, కంకణ. 

అక్యంత, 

కరణాజ, 

తొ ళెయు, అక్కి. తె ₹ద నిర 

హూ టె పిండ; 
2) 

కట, 

బలాత్కారం 

| బళపద కడ ధాతువిన దప్పడ కంటి, 

వీరిన తొటు, లేశ, సొజు 
లట జ్ర 

బల, 
య 

న్న 

కణ 

శారణ సలవాగి, 

రర, 

నానావర్గ్శవుళ్ళ. 

ఒందువిధరి కడిరె ఒందుడినుగు కదు రె, 

| 

శ+ తి. కస్తం 

గ. 



కతి]. తెలుంగు 

క తివీట, కూరలు తలుగుటవం వీట 

యందమర్శ్చిన కతి, 

కత్తిరించు, వస్త్రము “వందఠలగు వాని ని 

భీదించు, 

క్ర త్తి వాతీయమ్ము. అర చంద బాణము, 
జాని థి 

కతువ, మన్ను సెళ్ళగించి టుచేయు 
అలో రం 

నట్టి దారు సాధనము, గనిమ, 

క త్తెర,క త్తిరిం చెడి ఆయుధముకృ త్రీ కా 
అట re. pa.) 

నక్షత్రము, కక్కు_కియ్య బడిన సేరు, 

క తెరగాయము గవాత. విశేషము, 
a 2) 

ర్తి య గ (పూ భూ సావి శేషము. 

కతెరరుండ. విశేషమగు నెంద, 

క తెనభావలి, 

కతెరజాయి, ఒక విధమగు నలజాయి, 
అలానే య 

క తెరవంగ. “సిద వంగ చెటు, 
అతో లు వి 

కతెరవాసము, ఎదురుగాం గతెరవతి 
er.) par. ) 

నుంచెడు వాసము, 

కథ, కొంచెము నిజముగ ల్లీ కల్పిత మెన 

వ* తౌెంతము, లగు 
కథకండు, కథ చెప్పెడివాడు, 

కథనము, చెప్పుట, 

కదంబకము, మి(శమ్ము గుంపు, లెల్లా 

వాలు, 

కదలాడు, చలించు, 

కదళి, అరటి శెట్టు, ఒకదినుసు లేడి, 

ఏనుగు నంచారిమోది చెక్కు_ము, 

కదురు. నూలువడికడు క దురు విజ్బం 

_ఖంచుు ఆతిశయించు కలుగు, 

కద్రువ. నాగుల తల్లి, 
యm 

క(దూజము, సర్వము, 

శనరము బంగారు, 

తమిళము 

అరువాల్ మ కో, 

తుణిగళ్ ముదలియవ మం క త్రిరిప్పదు, 
దులా హాటీ 

ఆకపిఢె చంరదికా పోను బామ్, 

మళ్జె ఏడుక్కు_౦ మర క్కు_రువి, 

క త్రికిక్క_క్ ఆరముదమ్ కిరు త్రిళా 

నట్న త్తిరమ్, నాయికీ ఇడప్పట్ర 

“పియర్ , 

ఒరువ గై జన్నల్. 

కత్తెర చావలి *పణ్ గళీన్ కాదణి, 

కత్తెర "నెయిల్ , అదిగమౌన నెయిల్, 

కతెరకల్క్ ఒరువగి కరుష్పుకల్ , 
అటే వూ 

మిగ "ప్పెరియ కత్తిరిక్కాయ్ వెడి, 

కత్తెర వాసమ్క్ చీర్ ఎదిరాగ క తిర 

పోన్లు) వె తీరువ్కు_క్ కొంబు, 

క తిరి తల్, 
వ చి 

కదై, కొంజం ఊణ్ మేకలన్ష వరలారు, 

కదంబకమ్స్ కలప్పు గుంబల్ , వెళ్ళ 

కడుగు, 

వాళి మరమ్, 

కదలి, వాల, ఒకువ గ మాకా, 

ల్ రు వ శ నూల నూర్కుం రా ప్రై; ఆదిశయం, 

ఆహుం, 'సంబవిక్కు_ం, 

కద్రువ, పాంబుగళిన్ తాయ్, 

క దూజమ్స్ పొాంబు, 

పాన్, తంగం, 
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కరళక్తారి ఈలు కతి, 
| (ar =) 

క చిరిను, 
Hen 0] 

అర చందాశారద బాణ, 
థి 

మణు కరళని కు వాక్కు సణసేతువె, 
లా ర ౯ 

క తేరి 
బాట 

మాసు 

pe =] 

గవాతు, 

పాం సర క ర్లాభరణ చావలి, 

క తిక శాదెయ చుడు బినిలు, 
pan. అటే 

ఒందు కష్టూ గల్లు, 

దొడ్డ బద నెకాయి, గిడ. 

కతేర హో అడ్డ దిడ్డ వాగిడుదూల 

దం తెగ, 

కత్రిరుసు, 

కధ స్వల్ప సత్య ఊళిది చల్లా కల్పిత 

కథక, క ఇ-గారం 

హీళుంవ్రదు. 

మిళణ, బిళెయ, సానిని, 

వా శెగిడ, 

చా ళెగిడ ఒందుత రహావిగిరి, 

"పుల అంబారియ ధ్వజ, 

ఆనెయ. 

కదురు, నిజృంభిస్కు సంభవిసుః 

నాగరగళ తౌయి, 

సర్ప, 

| బంగారు, 



కన) తెలుగు 

కొనలు. కోపగించు మండు కోపమ్ము్మునీనం కొళ్ళుదల్ , 'శోవరు, శానల్ , 

మంట, 

కనికరము, కరుణ, శోకము, 

కనికరించు, కరుణించు, 

కనిపటు, వెదకి పటుకొను. 
వ క 

కనిపించు. కనంజీయు అగుపడు, 

కనిప, చిటి కెన వేలు. 
© 

కినిపము, నీచము చిన్నది వము. నీచము చిన్న 
కనిష్టుండు, తమ్ముడు, మిక్కలి అల్పుడు, 

కనీసము, అధమము, 

క్ను, చాటుకు లోనగువాని 

గనుపుకింద గంటు చూచు, (పస 

వించు తెలియు పొందు, ఫలించు, 

భఛాగముంబొందు. 

కన్ను, 

కనుగొను. చూచు, తెలిసీకొనుం 

కనుకటు, జూల విద్యావి శేషము. 
లు 

కనుపట్టు, ఆX పడా, 

కనుపొటలు. కంటి “పి (కింది "అప్పలు. 
ఆ ర్ ఈ 

కనును, సందు, కొండల నడు త్రోవ, 

కనుమరి. కుమ్మ ర, 

కండవ గటిన గంత, 
య రు 

కనుము, నుకర సం|కమణమునకు మరు 

సటి దినము, టేలు, 

కనుమూయు. వంచించు. 

కనుణెప్పుపాటు, ఒకనిమిషపము, 

కనువిచ్చు, కన్ను తెజచు, 

కనువినికి, పాము, 

4 కనుసన్న, కంటితో. 'జేయయంబడిన సంజ్ఞ 

కన్లంట, (పత్యక్షముగా, 

తమిళము 

జ్వారై. 
కరుక్కా అళు గ, 

కరుణిత్తల్ , అళుదల్ , 

ఢి అటి అట 

| ఆగప్పడు శాణప్పడ్యు (ళాణ్చీ తల్). 

, నుండువిరల్ , 

తుచ్చం, వీరియదు, 

తంబి కడెశియాళ్ 

కణెనపర్నుం,. 
అ 

కిడెక్క, పలిత్కు పంగు"పిరుదల్,, 
ఈ... అడ | 

పార్ తెరికదు తెరిందుకొ,_ళ్ + 

కనుకటువితె, 
టు, జి 

| తెంవదు. 

కణ్తిక ఇమెగల్ , . 

కనుము కణవాయ్, ముశె నడువుల్ 
పాదె, 

రయ్న 

కలక, 
య 

కణ్బరవు+ 

0 పొంగల్. 

ఒరు నిమిడమ్, 

© 

పాంబుః" 

కల్తుడన్ సెయ్యప్పట్ట జూ డ్రై సం గేతమ్్. 

“నేరాగ, 
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కచ్నడము { కన 

కోపిస్సు ఈరియ్యు జ్యా లి, 

కరుణర సః 

| శోళిస్సు కనికరిను. 

| హుడుకి పీడికో, 

కాణీను, 

కిరు బెరళు. 

సణ్ణదు పీ దచవాదదు, 

సల్ల తమ్మ; క డెయవను, 

అధ మ, 

కట్టు, కబ్బిన గై, పూ డెయు వుద్యు 

తిళిదుకొళ్ళు, ఫళిస్కు హోంద్యు ఫెన 

_పాప్రిసు, 

సోడు, వీలివో, 

కనుకళు, గారడి 
ఠి 

కాణిను, 

|కణిన రెప్పెగళు, 
అ 

కటణీవె. 

| / 

' మరా, కరా పుం 

| మకర సంకనుణద మౌరనెయ దివస 

వంచిను. 

'నిమిమ, తణ, 

(కణు తెగియు, 
వక క 

హోము. 

సన్ని 



కస్త) తెలుగు శమిళము కన్నడము [క పో 

కన్తవ, కనుదోయి, శణ్ గళ్ ఇరండు, (ఎరడు కణుగళు, 

కన్నకోల, కన్నమువేయువాండు జప కన్నకో_ల్, కన్నమ్పోడువదర్కాగ | కన్న హోకువ గుద్దలీ, 
యు 

యోగం చెడు గడపార;, ఉపయోగివన్క_ం కడపారె, 
3B 

Cr ఓ... 

కన్నడము, భాసా వీ శేషము, కన్న డమ్, దిరావిడ మెళిగళిల్ ఒన్హు). కన్నడభా షె, 

క్ట 
స 

కన్నడి, కర్వాట దేశస్థుడు, న్నడిి కన్నడశా ప్రై ే ర్ న్నవన్ క రాట చేశ స్థం 

కన ము, బక), దొంగలోపలికి బోవు | కన్న, ఓ యె, తిరుడన్ ఊ్ళేపోవ | కన్నెతూతు, 
a గ్రా బ్ర ల a 

టకె గోడయందు జేసెడి సారం దర్కాగ సువ(ట్రిల్ పోడుమ్కన్నం. 

గము, 

కన్నయ్య. కృష్ణుండు, కన్నతం (డి, కణ్ణన్, సెటతే గప్పున్ , కృష్ణ, తందె, 

శన్నలు, కనులు, దుఃఖము, తుయరం. 
దుఃఖ. 

కన్నియ, కన్నె, "పెండ్లి శాని పడుచు, | కన్ని పెణ్, ఒరురాశి, పెణ్తినమ్, పుదుకుు కన్నె, కన్యారాశి సొొసదు, సర్ది 

ఒశాసొకరాని, ఆండుది, (కొత్త. శిరియదు, 

కన్నీరు. కన్నులనుండి శాజెడు నీళ్ళు, కల్లీర్, కణ్ గ భిలిరుందు విడియుమ్ నీర్ . కణ్ణీర్, ఆ శ్రుబిందు. 

కన్నా. శరత, చూపుజాడ, వెదురు కస్ , కణ్ , పారె? జా డై, మూంగిల్ కల్లు, నేక పలెగణ్లి -గాడియా, గా, 

లోనగువాని గణుఫు, (కింది గుంట, పోన్త వైగళిల్ కణువు, కీశెవుళ్ళ గవిలిన, పింఛదకణ్లు, మద్ద లె తెగ 

బండిచ కమ్ము చగామలి పురి కన్ను పళ్ళం, వండియిన్ చక్క_రమ్, లిన కప్పడభాగ, బ'లెయల్లిరున 

నుద్దెల మోది గుండని సీఅ నుండ మయిల్ కణ మద్దళ మేల్. వట్ల తూతు, హుల్లిన రూతు, 

అము, వలయందలి రంధ్ధనూ, (వణాది మాన సీఅవడివసన్, వలెయిల్ ఓ స్తై, 

రంథము. గాయ త్రీన్ క్రణ్, 

కన్ను మొటకు, వంచించు. మోసన్ సెయిదల్ * వంచిను, 

కన్ను అనీలు కాడు, మన్మథుడు, మన్మదన్ . మన్మథ. 

కన్నె'బావి, పిల్ల బావి, నీళ్ళు లేని నూయి, | ఉళ్ కిణర్, తణ్లీర్ ఆదిగమిల్లాద కిర్, స్వల్ప వాగి నీరుళ్ళ భావిం 

కచ్య్యాకుబ్దము. ఫురవిశేవము, ఒరుఊరిన్ పెయర్ , (కన్నియా కుప్ప కనూజ్ పట్ల, 

జమ్). కన్నోజ్ నగరం, 

కపటము, కెఠవము, కవుడ్కు మౌయ, కవుడు మోసం. . కైతవ, మాయె, 

క పర్షము, శివుని జడముడి గవ్వ. కపర్లక్, పరమశివనుడెయ జడాముడి, శివనె తే లెగంటు, కవడె, 

కపర్షి, శివుండు, కపర్టి; శివన్. నివ, 

కపాలము, తేఅపుటై, - కుండ తోనగు క పాలన మం'డెఓడ్కు ఊడైండ ఓడు త లె బురుద్వె గడిగాయహ్హహెొంచ్చు గుంపు, 

వాని ఊపెంచికు గుంపు గ కన్ ఎణ్లికె | క్కె: గుంబల్-. 

కశసాఆమోరుము, సన్యాసుల శవ శిర శ పాలమోతుక్) తుజువిగళ్ ఇజంద సన్యాసీ గళ -పహాణద తలెమేలె తెంగిన 

న్సును శంశాయలఅతో పగుఅం పిన్నర్ త 'లె మేల్ తేంగాయె వెత్తు. 
శాయిగళు ఒడెదు తుండు మాడు 

గొట్లుట, 
జ డెప్పదు, 2 | వుదు, 
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శపా ) కెలుంగు 

కపాలి. ళివుండు, 

కమి, కోతి, సూర్యుడు, విమ్తువు, 

కపింజలము, కముజుపిట, 
లం 

కపితము, వెలగ చెటు. 
యు టు 

క పిధ్వజుండు, అర్జునుండు, 

కపిల. ఆగ్నేయదిశళయందలి యాండే 

ను6గు పుల్లావు. 

ళా 

పిలుడు జఒజశానొకముని, అగ్ని, 

కపిలె, ఎడనుకటి తోలి నీ ౭ తెడి 
య ౭ wr 

యం(తే విశేషము, మూట, 

కపిలోవాము, ఇ తేడి, 
నాం 

కపివలి , గజపిప్పలి. 
య 

కపిళ, చిన్న యొటి చీమ, 
అధ 

కపిశము. పనుఫుమోటీన ఎటుస్రు కందు 

వరము, ( 
a) 

కఫురము కర్పూరము, 

కపోణి, మోచేయి, 

కపోతఠ పాలిక. కొణిగయందు ఏర్పర 

చిన పావుర ఫుగూడు 

కపోతము, పావురము, గువ్వ, పక్షీ, 

కవోలము, చెక్కిలి, 

కప్ప. జలజంతు విశేపుము, 

కారకముచే అణజళశాలి 

యందు లే చెడిగుల్ల . 

స 
= 

కప్ప తాళము, ముదబీగము, 
యు 

కప్పడము, వ, స్త్యము, చినిగిన వ స్తము, 
2 

_ కప్పము, (ప్రజలు రాజునకి చ్చెడి ధనము, 

పన్ను, 

TD—21 

తమిళము 

కపాలి పరమశివన్, 

కప్పి కురంగ్కు కదిరవన్ , విష్ణు పెరు 

మాల్. 

క పింజలమ్ ఒహావ గ పణవె, 

విళొౌంగు డాడి, 

కొడియిల్ కరంగు బొమ్మై ఉళ్ళవన్, 

అనునస్, 
జు 

కపిల, ఆగ్ని నేయదికెయి లిరు క్కు. ౦ 

"పెఛ్ యాని మొడు, 

కదిలమ్. గోరోజనన్ొ పోన వర్షమ్, 

కపీలర్ , ఒరు మునివర్ , నెరుప్పు, 

కపిలె, ఎరుదుగళి కటి తిణీరిరెక్కు_మ్ 
యా = ఈ వం రాల 

ఒరు వగయ్ యందిరమ్ 

పీత శె, 
జట 

కపివలి,. గ జతిప్పిలి, 
(ap) 

కసిళ, శిరియ శిగస్పు ఎరుంబు, శి కు 

రుంబు. 

కపిళమ్. పె అదిగమొగియ శిగష్పు, 

"| కల్ పూరమ్. 

కపోణి, మళంగ a 

పుణాగూండు, 

కపోదమ్, పురా, పజణనె, 

కపోలమ్, కన్నం. 
లా 

తవ, త ల్రీరిల్, వాళుమ్ మిరుగం, 

శూట్రి నాల్. ఆడి ళశాలిల్ ఉం డాగుమ్ 

కుర్ 

పోరె్యె కీళింద వీరమ్ తుణి, 

కప్పమ్, పిరజె గళ్ అరశనువ్క_ కటుమ్ 
ర ఠం 

పణగమ్క్ తిటె, 
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కన్నడము ( కష్ట 

| ఈళ్వక, i 

కోతి, సూర్య, వము, 
ta 

బిళదణినమర, 
ర్ం 

ఆమన 
జ 

ఛ్ ~~ . ఆ ష్రయదివ్క_నలిరువ హొణ్ణు ఆక 

నోదోజన బణ 
ta 

క పీఖముని, ఆగ్ని, 

కపిల మోటు, “హో జెయుపుదు, 

పావురాళ, గుచ్చి వాక్కి, 

కన్నె. 
కప్పె, 

మేవా వ్యాధి సంబంధ కాలిన హుణ్లు, 

వస్తు 
వీగ, 

జన తె అవనని7” కొడువ హాణ్య తేరి, 

వి 



కంది) తెలుయ 

కప్పర పడు, సంభమపడు, 

కప్పలి. ఓడ, నావ, 

కప్పం కమ్ము ఆచ్చాదించ్చు ఇంటీ పె 

కప్పు, నలుపు చీకటి, వ స్తువుమాది 

పెభాగమ్ము పండ్లవ వేనుకొను నల్ల 

రంగు 

కప్వుమల, శాటుకకొండ, 

కప్టుమేని గాము, నిగ వాము, 

కప్పురగంధి. కర్నూర వాసన వంటి 

వాసన గల త్రీ 

శపురపుటరటి కర్పూర కదళీవృతుము, 

కషప్వుర బోగి. సస్యవిశేషము, 

కఫము, శ్రేష్టము, తెమడ, 
రం 

కఫి, కఫ రోగముగలవాండు, 

కబంధుడు, 

కేతువు, 

కబళము, (గాసమ్యు ముద, 
ది 

ఒకానొక  రాతసుండు 

కబలించు, (మింగు, 

కబోది, కండ్లు లేని వాడు, 

కబ్బపుగూరుపరి, శావ్యము రచించు 

వాడు, 

కమండలము (కమండలువు సన్యాసు 

లుంచు కొను నుట్రి పాత, 

కనుము, భికు పాత్రము ఆాంబేలు, 

కమకము, అసేవలు చేరి చేయు 

సేద్యము, 

కనముత కాడు, కమతము శేయువా(డు, 

కమల. అమ్మీ ఉత్తమురాలు, 

కమలము, నికు తౌనుర్క మందు, రాగి, 

ఇట, 
జూ 

1] 

తమిళము 

మగిళ్ దల్ , 

కప్పల్ , ఓడమ్, 'తెప్పమ్, 

ఆక్కి_రమి తల్, మూడుదల్ వీటిన్ 

మేల్ ఇరుట్టు, ఒరు పొరుళిన్ మేల్ 

భాగమ్క్ పర్ కళుక్కు_ పోట్లు 

కొ_ళ్ళుం ఒరువగ మె, 

కరుప్పు మలె, కరియ మలె, 

కరుష్పు మేనిరై ఉడయవన్, 

బగ వాన్ , 

కర్నూరగండి. కర్చూరష్ చాసనె 

ఊ'డెయ “పెణ్, 

కర్పూర వాళే మరం, 

శని 

కర్పూర బోగమ్క్ ఒరు వై దానియ 

విశేషమ్, 

కపమ్, ళళ్ళి మార్ శళి, 

కబి, కబనోయినాల్ అవది ఉరుబవన్. 

కబందన్ , ఒరు అకక్క_న్, కేతు, 

కబళమ్క్ ఒరువాయ్ సాదం, 

కబళి తల్, విళుంగుదల్ , 
pa 

కబోది కణిలాదవన్, 
రంగం 

కవిలె ఎళుదుబవన్ , 

కమండలమ్స్తుజవిగ ల్ వె తుక్కొళ్ళుం సన్యానిన క కమండలు, నీరిన 

మణ్ పా భటిరమ్ం 
pr] 

కమఠమ్, పిచ పా తిరమ్క్ ఆమె, 
రజా అడే వ్ 

కమదమ్మ్ 'నాన్లు పేర్ కలందు శకెయ్యుం 

పయిర్ తొలిల్,, 

పయిర్ తొెళిల్ కేయ్ొబవన్, 

కమలె, షఇలహ్క_ మి, నలవళ్ , 
ముం ap) 

కనులమ్స్ తణ్లీర్, తామరె, నురుంద్కు 
సెంబ్బు శయ్య్యాన్ 
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కన్నడము (కచ్చ 

సంభమవాగు, 

పహాడగు దోణీ, 

ఆచ్చాదిసు, మూడు మనియ మాళిగా, 

కతలు కప్పు దంతేగళ కాచు 

కప్పు, 

కప్పిన మల మయ మలె, 

కర్ప్చూరగంధ సుగంధ, భీకరయువ తి, 

శవ 
రోగగస 

కబంధ కేతువు, 

(గాసతుళ్తు, 

కబళీను, 

కెణిలదవను, 
tac 

కవితెగార్క కవి, 

నుణీన 
ta 

పాత్ర, 

ఆమె, భికుపా తె, 

ఒట్టాగి శేరిమాడు ఉలివాళుం 

పరు మొడువను, 

కమల అమ్మీ ఉత్తమ, స్తీ, 

కవుల జింక తావ, కు వభ రాగి, 

వీర్యో 



కమ] కెలుంగు 

కమలా పుండు, నూర్యుండు, 
re) 

కమలాకి చ్చిలి. కమలాఫలము, 

కనులా సను (డు, బవ్మా, 

కమలిని, తామరకొలను, తానురతీ(౫. 

కనులు, కందు, శాలు, 

కములు(6డు, (బవ్మా. 

కమసాలవా.ండు, లోవా శారుండు, 

కమురు, శాలి నల్లి నగు, 

కమ్మ, శీ కర్ణ భూవణముు పత్రిక, 

జాలీవి శేపము, నాళము, 

పులుసు లేనిది నుధురము వాసనగలది, 

సాగ సెన, 

శాలు 

కమ్మ గాడ్పు. మలయమారుత ము, 

కమ్మ చ్చు. అగసా లె వాండు 

తీసిడు పనిముటు, 
లం 

కమ్మి 

కమ్మటము, అగసా అ వాని వంపటి, 

కమ్మటీ.డు, అన సాలె వాడు, 

కన్ముతేము, అనేకలు వేరి చేయు సేద్యము, 

కమ్మతీ (డు, కమ్మత కా(డు, 

కమ్మన, కమ్ముదనము మాధుర్యము, సొర 

భము 

కమ్మనిమ్మ. నిమ్మపండుపంటి రంగుగల 

కిచ్చిలి పండు, 

కమ్మపిల్లీ = పునుగు పిల్లి 

కమ్మర, ఇనుము పనిచేనీ (బతి కడు 

బాలి, 

కమ్మేరాన, కారపు నల్లి తములపారుం 

కయి, చెయి, 

తమిళము 

కమలా ప్పన్, కదిరవన్ 

కమలాకిచ్చిలి, 

కనులా సనన్ , బిరమ్ముక. 

కనులీని, తశామరెక్కు_ళ న్ తానురె 

క్ర్రొ_డి, 

కందువదు ఎరివదు, 

కవుఠఅన్ , 'బెరమ్మక , నాన్ముగన్ . 

పార్కొల్తక్, కమ్మాళ క, 

ఎరిందు కరుప్పాగువదు, 

ఉఇెణ్గళికా శాదణిగళ్,  "ససెయ్ది 

అాళ్ , ఒరుజాతీ రుచియానదు, 

పుళిప్పిల్లాదదు నజునుణముళ్ళదు, 

సాగపసానదు, 

మలయమారుదమ్. 

క్రొలకా -వేలె కెయ్యుం సామ గీ, 

క్రొలకా వేలె శెయ్య్యుం కుంపటి, 
య ఓ... లు 

క్ లక, 

శయ్యుమ్ వివసాయం, 

కవుత సాగుబడి శెయయ్యుం జరు వ్యవ 

సాయి. 

మిగవుమ్ అళగానదు, 

ఎలిమి చ్చంబళ మ్ పోన ఆళగుడయ 

ఫునుగుపూనె, శాట్టువ్బూనె, 
అం మ క్ల లై ఇరుంబు వేలే సెంమ్ సిళెక్కు_ం రు 

జాలి, 
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నూర్య, 

క ణ 

(బిహ్మ, 

శావరెకెళ, 

కందు, కాలరః 

బహ్మ, 

లోపహా కార, 

రల, పత్రిక కూ డరల్తి పంగడ,దంటు, 

రుచియాగిరువుదు, ఒ ళ్ళ వాసన 

నములయమారుడ , 

అగ'సాలదవన ఒలె అగ్ని ప్రై. క, 

ఎలరుసేరి మాడు వ్యవసాయ, 
య 

కమతదవను, 

మధుర వాడుదు, సౌరభం 

నిం వెనాణిన హోగిరున కి తిలి వాూణు, 
a చ a 

పుకుగు చెక్కు. 

కమ్మార, 

కప్పుద, వీళ్యద ఎల 

క, 
4 



శయి] శెలు(గు 

కయిత, (కయిలళేము కవిత్వము, 

కయివారము, సో|తము, 
చి . 

కయీోా'సరుడు, క వీశ్వరుండు, 

కయ్య, డఊరిదగర నుండు చిన్న కాలువ, 
౧ 

కయ్యము, జగడము, యుద్ధము, yy 

కర, తీరము, గట్లు, ఆవరణము , తరం 

గము, నలుపు, 

కరంబము, మంచి వ స్తువుల "మేళ నము, 

స్వ 

కరంబము." పెరుగుతో. గలిపిన “పేల 

పిండి, 

కరం, (దవించు, కరంగించు, 

కరక, కరక కాయ, 

కరగ'సము, అంపము, 

కరణము, లెక్కు_\వాయు వా6డు, 

పనిముటు బవచాల మొదలయినవి, 

కారణము (కియా భేదము, 

శేతము, ఇం(దియము, 

కరడివియ. దివ్వటీ 

కర దీపిక, చేతిదివ్వటి, 

కరప తము, ఆఅంపము, 

కరబూజ, (పండు 

పన్వి 

కరభము, గాడిద, 

కరభూ వ ణము కిక డియము, 

కరము, వేయితొండము,. పన్ను, అత్యం 

తము, మిక్కలి, కిరణాము, 

కరన, (కఅవు పాడి, పశుసమృద్ధి, 

కరవ, స్త్రముః చేతి గుడ్డ, 

ఈం 0 

శమిళము 

కనిక, 

సోతి రమ్, 
నీ టే 

కవిరాయన్ 4 

ఊరికా అరుగిల్ ఇరుక్కు_న్ చిన్న 

కీ జె, 

పోర్, యు తమ్, 
వాతో 

క-5, తీరమ్స్ ఆవరణమ్స్ అలె, కరుప్పు, 

కరంబమ్,! సిఅన్షపాలుల్ గలిక కదం 

బమ్, 

_తేరుడన్ కూడియ మౌన, ఇ. 

క'రెప్పబు, 

పాగర్ కాయ్, 

అణమ్, 

కరణమ్, కణస్కు_ప్పి శె , వేలెక్క_రువి 

గళ్ శారణం, 

దీ(త్రవట్రి, 

కవిళవ్క.. | 

కరప త్రీరం, అజం ఈర్ వాళ్ , 

కర్నూజి, 

కరపం, కళుడై, 

కడియం, 

క తుదిక్క్కై, వరి కప్పం, మిగవుం, 

చేండియవరె క్క_ం, సూరియకిర ణం, 
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కవితే, 

స్తోత్ర, 
నదె కాలువె, 

జగళ, యుద్ద, 

గట్టు, అవరణ, తరంగ, కప్పు 

ఒ ళ్నాయ వస్తుసమ్మేళన, 

కరగు, 

వారీత కీ, 

రంప, కరగస, 

లెక్కు_గళు బరెయువను, కులకర్తి, 
౯ 

శానుభోగ్క, సలకరణ్క, కారణ 

ఇం(దియ, 

దివిటీ, సంజూ కరదీప, 

"5 దివృు కరదీపీగె, 

కరబూడా, 

కరభ్య క తే. 
అజాత 

కడ, 

కందాయకరం, హాబ్చాాగి, ఆశీ 

కరవు, హోలుకొడువవాను, 

కరవ్యస్త్ర,; 

కరవాళు కతి, 
అబన 

| కరవీర్క కణగిలు, 

శయచాగీ, చెన్నాగి, సరియోా గి, 

ర ళం 



కరా] కెలుకు 

క రారు, (ఖరార్ ) ఒప్పందము, వార్టా 

నను, ఏర్పాటు. 

కరారునామా, ఖరాకునావూ, ఒడం 

బడీక, ప్మఠతము, 

క ర"ంబువు, లవంగము, 

కరి, ఏనుగు కోత్తి నలుపు, నల్లని, 

కరిణి, ఆ చేను6గు, 

కరిదినము, అళుభదినము, 

క రిముఖుండు, వినాయకుడు, పీల్లెరి, 

కరుకు, పదును, వాడి, 

కరుణ, కనికరము, 

కరుణించు. దయచూ పు. 

కరువు, గర్భమందలి పిండము, 

కర్క_టి. దోసకాయ, 

కర్క_కుయడు, కరీను(డ్కు నిర్ణ యుండు, 

కరో్క్క_టకము, ఒకానొక పాము, 

కర్ణ శాయ, భత్యవి శేషము, 

కరము, కార్యము, 
జై 

ప En . కర్గ్ణపత్రము, వి కమ్మ 

a) 

కర్ణము, చెన్సి చుక్కాని కన్నము, 

కర ధారుండు, ఓడ నడపువాడు, 
ణ 

కర అత, చెవితేమ్మ. 
ra 

కరాకరి . వినికి, 
ఇ ౯ 

క రృవ్యము, చేయ'6దగినదిం 
అరి 

కర్భృత్వము. చేయు నధి కారము, 

య అక ఇ. 

కాగు So క 

తమిళము 

కళార్, ఒప్పందం ఏర్పాడు, 

ఎళు తుమూలమాగ ఒడంబడిక గాః 
ఇట దు 

కరాంబు గాంబ్యు లవంగ పఫ్య్యూ,ః 

క్కి యాన, కురంగ్కు కరుహ్వనిరం. 

పెళ్ యానె, 

కరినాల్ , 

కరిముగకడొ, పి శ్లెయార్, వినాయగకా, 

కూర్, అయుద త్రీకా కూర్మ, కరుక్కు... 

కరు, ఇరక్క_ ౦, 

కరుకౌకాట్లు, మనమిరంగు, 

కర్కో గరుబప్పిండం, 

దో నక్కా_యి వెళ్లెరిక్మా_యి. 

కడినమౌనవక్యా, ఇరక్క_మిల్లాదవకా, 

దయెయిల్లాద వజ, 

కర్మో_డగం, 

కొడూరం, 

ఒరువ గ ఛతణం ; సోమాని, 

వేల, కారియం, జాద్దియోగం, 

ఒరువగా పొంబ్ము 

శాదోలె, 

కాడిల్ పుహుం పాంబు, 

శాదు చుశ్కొాని, కువ టిల్ కన్నం 

పోడువ దు, 

క్ కం రీ టుబవకొ, 
లు 

శాదో లె, కాదణి, 

కాటువాక్కి_ల్, శేళ్ళిమాలం, 

శెచ్యు నేండియదు, 

"ఇయ్య నేండియ అదికారం, పొరుష్పు, 

కొప్పరె, త లెయోడు, మూ లయొలుంబు, 

_ తిరవోడు, పెరియతవలె, అండా, 

165 

| 

కన్నడనూు (కర్మ 

| కరారు, ఖరార, సత్య వా గానం 

ఖరారు నామా, వా గ్దానప్మత్ర, 

అవంగ, 

కరి కరియ్యా ఆనె, కోతి, 

“పాణా నె, 
వ 

కరిడిన్క పర్య శాలడ నురుడదిన. 

కరిముఖ, వినాయక, 

వారిత, హదన నాద, హరిత బచాదఆ యుధ, 

కరుక, 

కరుణిగుు దయెొమాడు. 

ల జ తలో 9 గర్భృచల్రిరువ భూణ, హొ ప్రేళు పిండ, 

ణా తెళాయి, 

కఠిన, (కూర, ద భారహీిత, 

కిందువహోవు, (కూర వాదుడు, 

కజాూాయ్య కరి కాయ, 
(a (nv 

కార్య, శల సః 

కివియరీ లె, 

బిజు టె, 

కిని చుశక్కా_ణీ, కన్న, 

హూడగునడసు వను, 

కినియ ఆభరణ, 

కది “వే ఇ కర క ర్ట వేళ్వియ కేళి, 

మాడఅధిశార, యాజమాన్య, 

వాండ్కా దొడకొప్పరి గె, 



| 

కత్చూ) తెలుణయప 

కర్పూరము, 

కర్ణ కారుడు. క మ్ముర వాండు, 

కర్మము, పని, సుట్క_ర్మలు, దురద్భ 

ప్టము వేసిన పాపము, చచ్చిన 

వాని అంత్య క్రియ లు, 

క ర్య్యాంత రము. అపర కియలు, 

కరి, నియమపరుడు (కర్మకుడ్సు 

క ్ళేండ్రియములు, వీతులుకాళు వెంద 
య 

"లె నవి, 

కర వండు, 
మ 

కరిశనము, 

కలి. వముజుక డాగు, నలుపు. 

కజజటలాడు, కఠినముగా మాటలాడు, 

కలక, శాఠివ్యము, పదును, 

కజద, కపటము ! 

కజణదూపమా, కరిదూపము, పొగచూరిన 

దూగడ్క బూజా- 

కజవాడు, ఎండిన చేప, 

కజువు, శయూనుము, 

కటివేము, కరివేపాకు శెట్లు, 

క్ జిం కొయ్య, 

కలంకము, చూ కళంకము, 

క్ల, స్వప్నము; కలిగిన, 

కలకము, కలక, ఆందోళ నము, 

కలకండ, 

శలకలము, పతుళలరొెద, 

కలకాలము, వెల్త ప్పుడు, 

తమిళము 

కల్వూరం, 

ఇరుంబు వేలై యాల్, 

కేడ్కు కరుమాంతరం, 

పావం, 

కరుమాంఠతరం. 

కర్రుమి, పూజై కెయ్బవక్కా (తమిళ 

ములో వివరీ తారములుకూడ కలవు), 

లియె, 

వివసాయి, 

కరిళనం. 

కరె, కరుప్పునిరం, 

౬ 

కరు తేల్, 

పిడి తల్, 
వి 

మోశం, శూద్కు పాయ, 

'ఒటడె పాగెపిడి త శిఅంబుక్కూ_డు, 
కంక ద వే 

కరువాడు, 

వర్క దం, పంజం, 

| కరివేస్పిలె మరం, 

తడి కొంబు 

సాప్పనం, కనన, ఉండాన, 

విన ఛ 
యా 

కద్ కండు, 

కలకలం, పరవపెగళికా కూవల్, 

ఎలా కా_లముంర, కొలంముళువదుం, 
cn 
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కరుమం, వేలె, అకువిద కరుమంగళ్, 

శెయిద 

కరు మేంగరియంగల్ , కోకాల్ మొద 

క అంక్కు, కూరె 3 కడినం, శానా 

కలక్క-_ం0, కలాద్సి శండే, తనె తెళు 

కన్నడము (కల 

కర్పూర. 

కమ్మార, కబ్బిణద కెలస మొడువను, 

కలస పట్క_ర్జు; దెవ, విధి అంఠ్య 

(క్రియెగ ళు మూడిద పాప, 

అపర | కియె, 

కర్మఠ, ఆవహారవంత, 
శ్ర 

కృషి. 

రక్కా కప . ము 9 ర్వా బ్య 

కరక రె, ఎడవిడచె పీడినువికె, 

కఠిన వాద, చూహాద, 

మోస, 

గృవాధూప్క వో? చూరిరువుదు, 

ఒణగిద మోను, 

తూము, నీరిలదబర గాల 

కరిచేరినగిడ. 

కటిగి, ధోలు. 
లు 

కలుసక్కె రె, 

కలకల వెంబ ధ్వని, 

యావాగలూ, నిరంతేర, 



కల] తెలుంగు 

కలగలఫు, కలు ఫుగోలు సత్ నము, రెండు 

మూడు దినుసులు కలనీనది, 

కలగు,్టక లంగు, క లియం బెట్టు, 

కలగూర. పెక్కుదిను సులుకలసినకూర . 

కలత. చీకాకు, మనస్సులో ఆందో 

ళ₹ నము, 

కల తెజుంగు, నిజము కలరూపు 

కలను, రణరంగము, చోటు, 

కలప, కొయ్య సామౌను, సామి. 

కలపనము, కలపము, కలపు, కలియ 

జేయు, పరిమళ చందనము, 

కలభము, ఏనుగు గున్న, 

కలము, ఓడ, పం డెండు తూముల 

కొలత, లేఖిని, పాలే, 

కలమరి, ఓడ సబురు చేయు వాడు,(చూ, 
సాంయా తివండు.) 

కలయంపి, క లేపి, ఇంటిముందు. చల్లు 

పీడ నీళ్లు, 

కలయు, కలియంబడు, చేరు, 

కలయిక, కలియుట, సంగమము, 

కలవ, 

కలవరము, -వీశాకు, 

కలవరించు. నిధలో మాటలాడు, 

కలవాడు, ఆ పుండు, భనవంతు(డు, 

కలశము, పూజలోని అలంకరింపబడిన 

కుండ; సండయో పాతమో; శిఖ 

రము, 

తమిళము 

కలందు మెలం దిరుష్పద్యు కలప్పడం, 

పలవ_గెగళికా శేర్కెె, 

కలంగు తణిర్ కలంగుదల్ 

పలన గా క రిగాయిగ లికా కలప. 

కల'తె కలక్కు_6, మనకుళప్పం. 

“మెయ్, సత్యం, ఇరుక్కుం బడి, డన, 

కళక్యా ఇడం, పోర్ కళం, 

కలప్పె, ఈపకరణం, క్రి సామొకా, 

కలవ, కళవం, కలప్పు, కలంబగం, 

సువాళనె కలంద శందనం, పల 

కలఠలబ౦, యానెవ్క టి. 

య కు 

ఓీడం, కప్పల, పడగ్కు పనిరెండు 

తూంబుగళ్ ఆళను, ఎళుత్తుకోల్ , 

పా త్తీరం, 

కప్పల్ నడతుబవకా, 
అంటీ 

కాణి తది, వీటిల్ మున్ను (వాళ లిలొొ 
గా లు 

శేర్కె, శేరు, 

ఎదిరి, 

శం దిప్టు, పోరిల్ 

*35, కలందుకొొ_శ (దు, సంది తేల్, 

కలవ 9 కఠఅందదు, కుకాంబు చ్చాందు, 
యల £3 

కలవరం, మనకొ_ళప్పం, కోలక్కో_౦. 

నిద్ది రెయిల్ పఫేళుదల్. 

వేండియవకా, ఆ ప్పకా, ఇరుక్క_ప్పట్ల 

వక్క పణక్కా_రకా, 

కలకం,వూ'జెయిల్ వెల్సిరిన్క_ంచాయ్ 

కటింగియకుడం, తడవు కోయిల్ 

గోపురళిగ రం, 
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జనరన్ను వాచ్చికొళువ సంఘ ప్రియ 
'బరవ, 

కలంక్కు బెరెను. 

ఎల్లదినునుగ శ బెరకు. 

అంత సాప, ఆందోళన, గడిబిడి "హొద 
రిక 

సత్య, ఇద్దద్దు ఇద్దహాగా యథార్థ, 

స్ధల రంగ రణరంగ, యుదభూ మి, 
థి 

కటి మరదసామ గి, 
(J) 

కలను బిరన్కు హాడిన్యు ఒట్టుమాడు, 

ఒటు కూడిను, 
టు 

కలభ, ఆనెయగు న్నె, 

వాడగు హన్నెరడు తూవుగళ అళ తె, 
లేఖని బరెయున సాధ "నె, పాశ, 

శీ చయ 'పయాణిక, 

వమునెముం చె సల్తుసగణి క్ యు 

క లెవిడు, 

'బెరసీరువదు, 

మిళణ, 

కళవళు చింతె, " 

నిజెయల్ల్సి (బుగుళు మొతనాడు, 

ఆప్త ధనవంత, 

కలళ, వుూజాసువ పొతే, గడి గుడి 



ళల ] శిలుయన 

కలశాబీ, పాల సము దము శీరసౌగ 

రము, 

కలకి పెరుగుచిలక కండ, 

కలనీకొొని, సంధించి బేటి వేస్, 

కలనాంసం రాజహ౦స, 

కఠలవాము, పొట్లాట, యుద్ధము జగ డము, 

శలహింసు, జగడమాడు, 

కలాపన. జగడము, 

కలాపము, నెిమలివం చె మగ ెనులి, 

కలాపి. మగ సెమి, 

కలాను. ఓడవాండుం 

కలి, కశ్లెమ్కు జగడము, కలియుగము 

వందన, శని, 

కలికము, కంటికి వే-ససెడు మందు, 

శ్ అభ 

యవ అఛౌ రము, 

కలువడము, ధ్వజ స్త్థంభమున (వేలాడ 

గట్టు వూదండ,ః 

కలువము, క ల్వము, మందునూ'టేడు ; 

పల్ల పుజాయి, 

కలుపము, పాపము దున్నపోతు, 

కలకలాటినది, 

కల్చకము, కల్పవ్భకుము ఈవి మౌను, 

కల్పనము, రచన, ఉపాయము ఉహూ, 

కల్పించుట. 

కల్చాంకేము. (ప్రళయము, 

కల్యాణము, శుభము, "పెండ్లి, ఆనందము, 

సౌఖ్యము చొక్క్ళ_పు బంగారము, 

కలం అ సత్యము, రపు మోసము కఠి 

నపుమాట్య కంచె 

తమిళము 

_తెర్ క డెయుం పా. 

శందిత్తు, కలందుక్కొ_ండు,' బేటి శెయు, 

అన్న ప్పన వె అన్నం, 

కలగం, పోర్, యుద్ధం, శం 

శం డైెవ్బోడు, 

కలాపనె, ళందెం 

కలాపం, మయిల్, తోగా ఆణ్ 

మయిల్ , న 

(ఆశే) 
క లాకు, 

శండె పోర్, కలియుగం, వంజనె, 

శనిబగ వాకా, - 

కలీక0, కణ్ మరుందు, 

పెణ్, *పెరువూళికా కడెళి ఆవదారం. 

కొడిక్క_౦బ ల్రీల్ కట్టివె తిరుక్కుం 

వూమౌ లై, వూవరంబు, 

కల్యం, మరుందు అరెక్కుం కల్, 

క లు డద వ్. పొ వ 0 ఎరు మెక్కు_ డా, 

కలంగిప్పోనదు, 

కల్పవృశుం, డేవర్ ఉలగతు మరం, 
అబీ 

శేట్లడై ఆలిక్కు_౦ మరం, కర్ప నె, 

కర్ప-నె, ఉపాయం, ఊవా౦, 

పీరళ యం, ఉలగ త్రీకా ముడివు, 

నలం, తిరుమణం, అళగు, ఇన్నం, సుగం, 

చొక్కు_ప్పాక్కా తంగం, 

పొయ్, కళం, తేవర్కు మోళం, కఠిన 

| చ్పేచ్చు, వెరి, 
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శ్నీరసాగర, హాల్కడలు, 

చయ'సరుక జయువ గడి, 

చేటిమాడి, సందర్శనమౌ డీ, 

రాజవాం సి 

శాళగ పోరు, జగళ, యుద్ద, 

జగళ వోకు, 

కలాప, జ౫ళ, 

గండునవిలు, కలాప, 

(ఆశే) 
కలాసి, 

కదివాణ జగళు కలియుగ శనెశ్చర 

'దేవరు, మూస 

కణిగా వాకువమదు, 
ణా డె 

స్తీ! కల్కి అవ తార, 

ధ్వజ సంభ తగిలాడుసువ హుమా లి, 
pra 

కల్పత్తు, క లబత్తు, 

పాప, గండ ఎ మ్మె, కొళ తె, 

కల్చవృతే, 

కల్చ"నె, రచస్కి యుకి, ఈపాయ, 
po] 

డో పా, 

(పళ యి; కల్నాంతే, 

కుభ, ముదు హె, వంద్య సుఖ, 

నువర. 
tac) 

అపరం జీ, 

సుళ్ళు తప్పు వం-చ"న్వె కఠిన వాదమోతు, 

చీలి, 



కల్లి ] "తెలుంగు 

కల్లరి. 'అసత్యవాద్ధి దుషుండు వంచ 
0౧౧ + లు - 

కండు దొంగ. 

తమిళము 

కశా_రళా, కళ్ల్ళకా, తిరుడకా. 

కల్లు, మద్యము, కన్ను, బండికన్ను, కల్ సారాయం, కణ్ గల్ , వండి చక 

కాయి, 

కల్లువడు, _స్పంభించు (మాన్చడు, 

కల్పితము, కల్చింప6 బడినది, 

క 'లెలుక, పొలములోని ఎలుక, 
య 

క్షలోలము. "పద్దయల, సంతోషము, 

కలోలిని, నది, 
య 

కల్నార్. అన్న భేది మందు, 

కళంకము, అపకీ ర్తి, మచ్చ, 

తిలా కణ్ గల్, 
అట)! 

నినెవు ఇల్లాద మయక్కు_మౌాదల్, _స్తంబి 

తల్, 
క! 

కట్సిదం, నియమం, చావని, అలంగ 

రప, 

పెరియవఎలి, వయర్ కాటిల్ షరుక్కుం 

ఎలి, 

"చెరియలఅలె , మగిళ్ చి. 

ఆటు నది, 

కల్నార్, అన్న ఖేది యెన్లిర మరుందు, 

కళంగం, కెట్ట ప్పెయర్ , నుచ్చుం, 

కవ, జంట, జత్క్య యమళశికువులు, ఇరండుసేర్, జోడ్కి జడ, ఇరు 

యుగళము, (కవలవారు, 

కవచము, బొందలము, ఒక మంత్రము, 

త "ప్పెట, 

కవట, "పెద్దక్మ్ము; లే(తేది, 
ది 

కవదడం, కపటము. 

నర 

రుళంచగల్ 

శ్ శు ఇరుుంబుక శె, ఒజరుమ౦దిర౦: 
య్ చ్ 
తప జె, ప్ప ్ట్ 

పెరి శుకిళె, ఇ లె యగ్ధు, 

కవుడుం 

కవణము. కబళము కవళము, గుజ్టిము కవళం, పిడిళోర్, కదిరెగళుక్కు_ 

కోవనము, కవిత్వము, 

కవరలు, పాచికలు, 

కవాటము, తలుఫు, 

కవాత్నం. కిటికీ, 

కవాతు, శ సాం భ్యా సము, 

పోడుం ఉణవు, దాణా, తీని, 

కనిటై, "శయ్యుళ్ , 

పగ డెక్కాయి, 

కవాడం, కదవు. 

గవాం, జన్నల్. 

క వాత్తు, ఆయుద పయిర్శి, 

కవి, కలము, లాగాము, కవిత్వము, కవి కడివాళం, కుదిరి వాయ్ కడి వాళ, 

త్వేము వెస్పెడివా(డుు పండితుండు, స్రలవక్కొ కవిజకొా, కవిరాయన్, 

కు కండు, వాల్మీకి, జలపకీ, 

TD— 22 

Ey 
కవిలె, భుక్కిరన్ , వాల్మీకి, తల్దీర్ 

పరబవె, 

కవితె, కవితువం,. 
యా వాలానో 
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పొయ్యా రె ప్పోజా, కెట్టవక్కా మోళ నుళ్గు హేళువను దుష్ట, వంచక, కళ్ల 

మద్య, కట్లు, బండికంబి ఆరె, కల్లు, 

_సంభిను, 

కల్ప నె కృ తిమ, సంశోధిత, ఖావనె, 

పహూలద ఇలి, దొడ్డ ఇలి, 

కల్లోల, సంతోష, 

హూ 

అన్న భేది పధ, 

కళంక, దోవ, అపకీర్తి, 

జతే జోడు యుగళ అవళిజమళి 

మక్క_ళు, 

కవచ ఒందు మంత విశేష, తమ్మట, 

వాద్య. 

దొడ్డకొంటబ్బె చిగురు, 

కపట. 

కబల, కుది రెగళ ఆహార, దాకా, 

కవిత, . 

పగడ శ్కాయి, 

కదు వాగిలు, 

కిడకి కిటికి, 

క వాయితు, యాూద్ధశిమీణ, 

హీూళువను, కవిత్కె పండిక్క కుక, 

(కవితే, 



కపి) తెలుగ 

కోపీల, కపిల వర్గము, 

కవిలె, లెక్కు_పు స్తకము, తశాటీయానల 

పుస్తకము, 

కవులు ఒడంబడీక, ఒప్పందము, 

కవ్యము, పితృ దేవత అ కిచ్చు అన్నము 

పిండం, 

కవ్వడి, కవవడ్కి రెండుచేతుల వడి 

గలవాడు, అధ్దను(డు, 

కవ్వపుగొండ. మంథొ(దిి మందరము, 

కవ్వము, పెరుగుజిలికెడు సాధనము, 

కవ్వు, కబళించు, నోటితో పట్టుకొను, 

అపహరించు, 

కషాయము. కు పధరసము తొగరు, 

ఒగర్కు చంద నాదులవూత, బజ్జనిది 

వా సనగలదిె, 

కళ్ళలమా మూర్చ, మలినము, 

కషపడు, దుఃఖపడు పాటుపడు, 
డం 

A) ౧ 

కసవు, గడ్డ ఇంటి పెంట, 

కసాయి. కటిక వాడు కఠిన వ ద 

యు (డు. 

కోపము, కూతమ్యు దురద, 

కోరిక వ్యసనము, చలము తీట, 

స్కీ క్ర 

కసితీఅ, తీంటదిజు కోపముదీణ, 

కసుగాయ, లేత శాయ్య పచ్చికాయ 

తమిళము 

కోటుం శివప్పునిఆఅం, 

కణక్కు_గల్ ఎళుదుం ఓల, ఓ ఆ 
కువడిగల్ , 

కవుల్ , ఉడంబడిక్కై, ఓప్పందం, 

కవ్యం, పిదరర్ గ భువ్క_ తరుం ళాదం, 

వీండం, 

ఇరండు'కె గళిలుం వేగం పడె తవన్, 

సవ్య సాచి, ఆరువన్ ; 
జ 

మందరమలె, 

కవం, కవ్వం కపం, మోరుకడయుం 

మత్తు, 
pen.) 

క వ్వుదల్ , వాయాల్ కవ్విపిడ్ తల 
అలాటి 

ఆపవారి తల్, 
అనే 

కశ, కది రెయె ఓట్టుం చవుక్క, జాటి, 
శమ్మటి, 

లు 

ముదుగెలుంబు, 

మురుందిన్ రసం, తు వరం, తువర్చు, 

చందనం ముదలియవ। టిన్ మేల్ 

పూచ్చు, శివపష్పూనిరం ౮ డెయదు, 

వాసనెయుళ్ల దు, 

కళునులం, మారె ఆళుక్కు, 

క షప్పడుదల్ వరు త ప్పడుదల్ , ee) — 

కసర్, కోబిత్రల్స్, తీట్టు వళ 

వెట్క_ం, 

వెక్కో_ల్, వీట్రిన్ పచప్పెక్కూళం, 

కసాబుక్కారన్, కడినమాన మన 

ముళే వన్, 
య 

కన్కి కరి, వైరం, విరోదం, ఈరం, 

ఆటు తినవు, వేండికో్కోలొ, 
చవెసనం, - 

తినవు తీరుంవరై, కోవంతీరుంవళె, 
ఇళంగాయ్, పళుక్కాదకాయా పక 
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కన్నడము (కను 

కవిలెబణ్క కవిల్ , కెంగందు బాం 
ళా 

తాళప తద, లెక్క పక్కద, పు సక, 

ఒడంబడిక ఒప్పంద, 

పితృ టేవ తెగ ళ ఈడు అన్న, పిండ, 

ఎడ యిందలూ బాణ విడువవ, అద్దున 

సవ్యసాచి, 

మంథర పగ్వత, 

కడగోేలు మంథనదండ, 

కవరిసు, 

చబుకు కొరడ్హి బాటికొరడా, చార 

కోలు, 

'బెన్నెలుబు, 

కషాయ బొవధ్య తొగల్కె చందన 

లేపన, కెంపిన బల్టవాసన్వె పరిమళ 

వుళ్ళదు, 

మూ ర్చ మాలిన్య, మలిన తె, 

యత్ని న్కు దుఃఖిను, 

గదరిను, దూరు కోపమొడ్డు నాచి కె 

కస్య కసదకప్పె, 

కటక, కొ లెమాడువవ, 
దుష, 

౬ 

క లె చెయవ, 
రగ 

కోప్క. విరోధ, వాగు కోరిక వ్యసన, 
త్రీశె, 

కోపతీరువవ ౩7, తీ అుకీరువంత, 

కనుళాయ్యి అపక ఫల, 



కస్సు] శకెలుంగ 

కస్తూరి. మృగమదము, ఏవరికెన "పెటు 
అటి ర ) 

పేమ 

కళంకము, దోసమ్ము గుటుత్సు నలుపు 

రంగు, 

కళంకి. చం (ద్రుండు, దోషీ, 

కళ, ముప్పదిశాష్ట్రల కాలము, చందు 

నిలో పదునాజవపాలు, శిల్పము 

విద్య, శోభ, (స్త్రీరజము, 

కళ తము, పెండ్లాము భార్య, 

కళాయి. గంగాళమ్ము సెద్దఇ క్రడి 

పాత్ర, పాత్రలకు వూసెడు తీగరఫు 

వూత, 

కఫావతి. కళలను తెలిసిన యాడుది, 

కళాసము. తోట, 

కళానీంచు, అలయు, 

కళుకు, కాంతి, పొడి, 

క శేపరను, శరీరము, ఒడలు, 

కళ్య ము, చూ, కిము, 

కళ్ళ్లము, ధాన్యమునుం వెడి చోటు, 

శా. కొద్క కాదా శాకియొక్కం ధ్వని, 

శాచ్చు శాపాడు కావలియుండు, 

శాంత, కోరిక, 

శాంచనము, బంగారు, ఉమ్మెత్త 

సం, 

Cg 
గే ఈ 

| 

తమిళము 

కసుమొలం6, అకుద్దం, మారె, 

కసూరి వాసనిపారుళ్, ఎద ర్కాావదు 
= రల 

వెక్కు_ం “పెయర్ , 

కటిం, ఆడెయాళం, మాకు, కటుప్పు 

నిజం, 

చందిరన్, కళ ౧గముజెయోన్, 

మాకు టోన్. - 
కలె, కాలనుట్సం, చండిరనికా పదినా 

రాంపసడి, విద్ధెశిర్పం, అళగు, 

ముగ లిన్ నూదకం, 

కళ తీరం చార్యాళ్, మ నెవి, 

(సంసారం, 

కడాయి గం గాళ ౦, "పెరియపి త్ర శె 

పా త్రిరం, ఇయ్యం వూళువదు, 

కలెగలె తెరింద "పిణ్ మణి, 

తోల్+ 

అలెవదు, 

వెళిచ్చం, పొడి. 

క శేబరం, ఉడల్, 

కన్నడోము [ శాం: 

నూలినం, అశుద్ధ, మూర్చె, - 

కస్తూరి మృగమద్క యారాదరిగా ఇడువ 
"హాసరు, 

కళంక, చి ప్వుబణ, 05 వ్నా, దోవ, కప్పుబణ్ణ 

కళ్గోంక్కి చంద్ర, దోషి, 

శాలమొాన, చం[దన వాదినార నియ 

అంళ, శిల్ప, కలి, విద్య, నో భె 

ప్ర్రీరజః 

కళ క్ర హాండతి 

గంగాళ్, సాండ్య, తగరదక ళభౌయి, 

క ళ₹ెగళన్ను అభ్య్యాసమౌడియ యువతి, 

తొగలు, 

ద కాగు, 

పుడి, కాంతి తళుకు, 

శరీర, 

కళం, నెర్కళం, దానియంళలె "న క్కు | కణజ, క చెబ డియువస్థళ, (కళ్ల) 
మిదం, 

క్వ 

ఇలియాా కాగ లిన్ కరెయల్, పొదు 
య జ గ 

కాపు కాప్బ్పా(ట్కు శావల్ 

ఇరుప్పదు, 

కోరి క గ్రా! 

శాంచనము, పొన్తంగం, కు టికొ్కాం 

డిరుప్పదు, ఓర్ నగరి త్రిన్ పెయర్ , 
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' అల్లవే, శాగదకూగ్యు కాయు కాపాడు 
రకీసు. 

కోరిక హారికా, 

బం-గారవు ఉడగొర్క కాం -సీప ట్ర (x 

నగర 



శాంచు)] తెలుగు 

శాంచు, చూచు, పొందు, బిడ్డనుక ను, 

భాగ్యము పొందు, 

శాండపటము, | లేజ్వు పరదా మరుగు, 

ఇశఛాందము, (గ్రంథములో నొక భాగము, 

అ ధ్యాయము, సమూవాముు ఉఊవ 

కము బాణము అకయొక్క_ ఈనె, 

శాడ్క,వరిపో చ, ఇెట్టుబో చె, గుల్లము, 

సమయమ్ము ముండ్ల దుబ్బు, దండము. 

2 

శాంక, కోర6ందగిన యువతి, 

శాంతము, ఇనుముతాయి మసోహరము, 

ఇంక లకము, నందివర్గన వృక్నుము, 

ఇాంతారము, అడవి, పోరాని (తోవ, 

తెలుపు కలిసిన పచ్చ చెలువ, 

శాంతి. జిగి, శోభ, కోరిక, 

శాంతుండు, మగడు చక్కు_నివా(డు, 

ఒప్పిదము కలవాడు, 

శాం పోది, సస్యవి శేషము, రాగవి శే 

షము, 

శాంభోజము, ఒకానొక దేశము ఆడేశపు 

గుణము, పొన్న చెట్టు. 

శాంస్యశారుండు, కంచరవా6డం, 

కాం స్యము, కంచు, కంచుపా[లే, (మ్శ 

లోవాము. 

శాంక, (శంక) జ్వరము, “శాపమ్ము 

కోసము వేడిమి తపన్స్ను, 

కాకర, కార వేల్లము,. ఒకానొక తీగ 

_శాకరవ త్రి, బాణసంచు విశేషము, 

తమిళము 

పార్ శాణుదల్, అడయుదల్, 

కళండె "పెరుదల్ , (పసవం ఆగు 

దల్ , చాస్టియం సెరుదల్ , 

తిజైశీలె, పరదా (మరవ, 

కాండం, గిరంద త్రిల్ ఒరుబాగ ౦, 

అద్దియాయం, సమూగ ౦ తశ్మిర్ 

బాణం, ఇలెయిన్ నడుప్పుర౦, 

పుల్లిన్ నుణ్సి త ండ్కు చెడియిన్ 

తండు, కదిరై, తరుణం, ముళ్ గళిన్ 

ఫుదర్ , తడి, కక్కోల్ 

శాండిరై, ఒరువై వెళ్కోల్, 

సెన్, మంగ, కాదలిక్కు. తగుది 

యుడయవల్, 

కాందం, షరుంబుకల్ , 

నండివిరుక్నుం, నంద్యావట్లం, 

కాడు పోగహడాదపాదై, వెళుప్పు 

కలంద పచ్చెకరుంబు, 

కాంతి, శో అళగు విరుప్పం, 

కణవన్ , ఆళగన్, కన్ నిరైెందవన్ , 

కాంబోదిరాగం, ఒకువగె దానియం, 

ఒరునాడు, ఒరువగాజాది కదిరి, 

పాన్నెమరం, 

వెంగల వేలె శఇశయ్బవన్ . 

పల్ కలం, వెల్ గల పా _త్రిరం (కలప్వు 

ఈలోగం. 

శాంకె, జురం, తకౌబంు, కోవం, కూడు, 

తవం, - 

పాగ కొ. డీ. 

ఒరువగ దీపావళినుతాపు, 
ర అణాల 
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నోడు, హోెంద్కుు పార్కు భాగ్య 

హోాొందూు 

తెర, ఫన్తా, మె, 

(గంథద ఒందు భాగ, సమూవా, నీరు, 

బాణ, ఎలెయదేటు, వృత. కాండ, 

కదు రె, ముల్లి నహాొదర్కు దంటు, 

దండ, వె కోలు, 

ఒందుతరవా హుల్లు. 

(ప్రియ మనోవార వెలువాద హాళ్లు, 

చెలువ కాం తే, 

కబ్బిణ, కల్లు, నునోహార వాదదు. 

నందివర న, 

అడవి. పొగ లారద మ్ౌర్ష కఠినమొర్త, 

కణివవహోడ్కి ఒందు జగెకబ్బు. 

కోణ తళుకు, సౌందర్య అపేమె. 

గండ, (వీయన ల్లె ఆంగ ళార వుళ్ళదవను, 

రాగవిశేపు, సస్యవి"శేవ, 

ఒందుదేళ భాగా ఒందుజాతి కుదుే, 

మాళి;క్తీవకుళ నర్క (ఆ నెగళల్లి 

ఒందు జాతి 

కంచుగార, 

కంచు, కంచిన ప్మాతే, (ఒందు మిక 

లోహ 

జ్వర తాప్క కోప, ఊన్ల, తపన్సు, 

ఈగ ల, బల్లీ, 

హాోగల హువ్వు, సురియువ వాణ్య విరు 

సినదినుసుు సురుసురు బతి, 
అనా 



శాత) తెలుంగు. 

శశాంక వెలుగు, సూర్యు (డు, 

శాంగు, తపించు, కోపపడ్సు పెద్దచాన, 

కాంసుడు, తపించుట, 

శాంచు. కాగంజేయు. 

కాడ, వారావలోనగువాని కాడ, 

తొడిము, దంటు, 

శాండి, పులియం బెట్టిన కడుగునీర్కు బండి 

లోనగువాని యుగము నొగ(వగు, 

కా(డిగట్లు, ఒకనొకరి నేలవ వాద్దుగా 

చేీర్పజిచిన కటు, 
లు 

కాె(దారి, అర రాతము, 
థి 

శాపడము, నొప్పిగల చోట్లు, జీండి 

వ స్తువుతో శాంచుట, 

+శాంపత, కాపుకుల ఫు శ్ర 

శాంపు,  కాంపురము, గృవాస్థుండు, 

సేద్యము చేయు నాండు, 

కాబటి. కనుక, 
ళు 

శాంయబోలు, కు చేసో. 7 

శాక తా శ్రీయము, ఆకస్మికముగా కాకి 

(వాల గా తాటిపండు పడినట్లు, సం 

బంభములేని సమశాల సంభవము, 

శాకదంతపరీక్ష, పనికిమాలినపని, 

శాకనానీకము, కాకి ఓ దొండపండు, 

. వూర్తి విరోధముగా నుండు వస్తు 

వులు, 

ప +పీల జు పక కాక పక్నుము ల్లజుట్లు (ప్ర గాన్ నుండు 

దాటు, 
(a) 

కాక ఫువ్లము.కో వెల, $ కిల ,(పర పుష్ట) 

తిమిళమా 

సూరియన్ , కదిరవస్ , 

తవిప్టు, కోబి త్తల్ , పిరియ అండా, 

తవి తల్, 
అణాల 

కారయ నెప్పదు, 

కీ ఇలెగళిన్ నడుచాగం శాంబు. 

పుళిక్క_వె త్త తణ్లీర్ (కాడి) వండియె 
కట్టుం నుగ తడి, నుగం, 

ఎల్ళై కోడు, ఇరువర్ నిలఅంగలిన్ నడువిల్ 

ఎల, ఏలె యాన కటి, 
౨౧ ౧ లు 

నళ్లిరవు, 

కాపడం, ఒ తడంః 
అటి 

కాపు ఎన్సిర బాది పిణ్ వ్యవసాయకుల 

త్తారిన్ పెల్, 

కుడి ల్తేనం, కుడియిరుప్పూ నిలంఉుళ నన్ , 

వివసాయి, 

ఆగెయాల్ , 

స కాక్కి_ ఉట్ శారువదర్కుమ్, 

పళం క్రీశేఉ ళువదర్కు._౦ సంబంద 

మిల్లాద తర్ చెతులాగ నడంద 

నిగళ్చి. 

వం 

శాశ్కా_వైపల్ వీడి త్తల్ ,ఊద వాద వేలె, 

కాకా. యిజకా మూక్కినుట్ దొండ 

పక్కొ_ త్తుముడి. 

కుయిల్, కోగిలం, కౌక్యా_ నాల్ 

వళర్క_ప్పట్టదు, 
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సూర్య, | 

తసిసు, దొడ్డ బా నె, కొడపానె, 

తపీసు, 

వినీమాడు, 

ద౦ంటు, చేటు, తొట్లు, 

హుళిసీట్రవడితి, 'అక్కి_తొశిద వాళి 

నీరు నొ 

ఎలి పహాూదాగి హూొలెగళ సు తిన కలు 
cn (a) అాటో లగ 

కె, 
(A) 

ఆరరా।తి, 
థ 

సోవిగి కావిఈవదు. 

ఒక్కొ_లగి త్తి 

ఉళుభాళ్ళు గృహస్థ ఉభఘవనుః 

కారణ, 

ఇరబపహూుదు, 

శాక తశాళీయ గాగకుంతరలి చాళద 
(op) 

సాణు దిదసూడిరి కస్మాతాగి, 
ta యి ఆటీ 

శాకదంత పరీకె  శాగయపాలు ఎణా 

యువ్పదు, నివ ఎయోజన కెలస, 

శాగిమూగిన దొండవాణు సరియాద 
ర్ 

ఇలాద దాంపత్య, 
య 

త్ 

పార ఏద శిఖై శిఖండక, సార్ళ ద 

ది 

కోనల కాగియ గూాడినలి ముపి 
00 లో 

యిట్లు హో ఏవ హాక్కిః 



శాక) రలు? 

శాకరువాము, నువులు, 

శాకలమను, కాగితము, 

శాకలి, సూత్మమెన యవ్య క్త మధుర 

ధ్వని, 

శాశావలి, మార్చరోగమ్యు అపస్మా 

రము, 

ఇాళొంగి, కాకిదెండ, చా శాక నానీ 

కము, 

కాకాత్నీ, (గోళకఎ న్యాయము, కాకి! 

చూపువల చూచుటకు ఎస్రైనను 

కాకి, ఒకపత్వీ, అల్బుము, తక్కువరక పు 

వస్తువులకు 

ఇ త్యాది, 

“శాకిబం-గారనుి 

శాకి చిప్ప, నత్తగుల్ల, 

కాకి చెమ్మ, మూర్చ, శాకిరీఫుం 

శాకిచావు, ఆకస్మికపు చావు, 

శాకితీ, కరము, 
వె 

శాకీతము, చూ, కాగితము, 

కాకిదొండ,. అడవిదొండ, 

శకాకేదరము, పాము, 

కాగడా, నేతి దివ్వటి. చూ, కరదీపీక, 

కాదకశారుండు, గాజు పనివాడు, 

శాదము, -గాజుపష్వు, గాజావూస్క కావడి 

గొ యుటి, 
6౬ 

శావికోట, రక్షణము, 

శాచికము, ఊట్లియందుం చ (బడినది, 

శాచుు. కాయశాచ్చు ఎండకాయు, 

రటీంచు వఎదురుచూచు అడచు, 

శావలియుండు జా (గతపుచ్చు 

శిెన్కు "పంచు తీమించు, 

ఈమిళమా 

ఏళ్ల, 

శాగిదం౦, 

కాకలి ఎన్నుం ఇనియగీత ౦, పురియాదదు_ 

సారం, 

కాళాసార వి ఒరుశొ ల్సి ౯ పారు లె 

ఎప్పడి యావదుు తిరు తీ చాలు 
వ Rat) 

దల్, 

కాక్కు_ల, అర్బం, కుణెందవె, సోలి 

వగ శరక్క_గళ్, 

నతె, 
= 

కా కావలి వలిప్టు 

కాక్చా_నిన్ శావు, దిడీల్ నురణము, 

శావు, 

కాకిణీ నిల త్రీన్ వరుమాన త్రీల్ నాన్ 

గాస్ బార, ఒరు నాకౌయమ్, 

లు ౬... 

శాకోదరం, పాంబు, 

గాచ్చం, వెంగాచ్చం, మణి, 

పాదుకా త్రల్, 

ఉఊట్రియిల్ చెల్తీరుక్క_ప్పట్టదు, 

కాయ్, కాయువదు, వెయ్య్ల్ శాయు 

పారలొా శావల్శా తల్ వళ 
అనో టీ 

రణ్, మన్ని తల్, 

లీ por] 
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ఎళ్లు, 

కాద, 

అవ్య క్షమధుర గాన 

మూ ర్భెరోగ, ఆప స్మార లిళువరో గ, 

శాగద దృష్టి ఎలాదరూ ఉఊరుళు 

స్వఖావ, 

కాగా కాకి వాయసు అల్బ్పవాదుద్యు 

CE బంగార = అ|బక ఇత్యాది, 

(కన్న డములోను కలవు. 

| బసవనవోళువ సీప్పె. 

మూ రె వ్యాధి. 

అక స్మా త్త్న సావు, 

"పెరినలి నాల్క_ నియ అంళా ఒందు 
చూ య 

నాణ్యం 

అడవి దొండ, 

హోావు, 

గాబా వొడువను, 

గాజినగండు, శావడియరట్లి, కస్వుబ శ, 

రకు సౌ, 

ఉటి మేలే ఇటిరువదు, 
టట 

ఎదిరునోడు అడగిన్కు శావలియాగి 

యిర్కు జాగ తెయాగ్కు చెళసు, 

త్నమిను, 



శాఓ ] తెలుంగు 

శాటకము. కలవు. 

శాటి చేడు, శివుడు, 

శాటు,.కజచుట, పాముకాటు, గాయము, 

వంటకము మాడి అడుగంటుట, 

శాటుక , అంజనము, నల్లనిది. 

కాడు, శృళానము, ఆడని నాళము, 

కాణాచి (శాణయాచి,)) చిరకాల 

వాసస్థానము, 

కాత్యాయని, పార్వతి, వయను చెల్లి 

యెజుఫు చీరగట్టిన వికంతువు, 

కాదంబరి, మద్యము, ఒక సంస్కృతే 

కావ్యము, ఆడుకోయిల, (కన్నడ 

ములో నవలను కాదంబరి యందురు, 

శాదంబిని, మేఘముల పంక్తి, 

శాననము, ఆడని, 

కానిక, కానుక, 

శానిసి, చూపు, 

శానిపించు, (ప్రత్యతమగు, కనంజేయు, 

చూపు, 

కాన్ను. (ప్రసవము, చూస్త, 

కాపరి, రతుకండు. 

శానుకూటము, వేళ్యా స్నేవాము, వేశ్యా 

వృత్తి, 

కామకేళి, సురతము, 

కామాటి, మోటుపని చేయు వాండు, 

కామం, ఇచ్చ, కోరిక, మోహము, 

శామధీనువు. కోరిన వస్తువుల ని చ్చెడి 

అవు, 

శాముపాొలుండు, బల రామును, 

తమిళము 

పంజన్, 

శాట్లు రాజన్ శిన ె పరుమూకొా, 

కడి, పాంవిన్ .కడి, కడి క్ర గాయం, 

పా తిర తిల అడిశాయ్౦దు 
ది —D 

ఒటుదల్ , 
చ, +. - 

కల్ మె, అంజనం, కరుహ్యనిరం. 

కాడు శుడుకాడు, నాళం, 

శాణాచి, కళంజియమ్, 

పార్వతి, ఉ'మసుయాలళ్ , వయదు ముర్ 

నొందు శిగప్టు శేలె క్రియ 

కింబెణ్. 
ఆ- ౯౩ 

సారాయం, సంస్కృృృద త్రిల్ జఒజరునూల్ , 

"జెల్ కుయిల్ , 

కానగం కాడు, 

"విగునుతి, 

కాటి, కాన్చితు, 
రు ఎవి 

తోను, పిరత్యక్షమాగు, పార్క జెయల్, 
6 i] 

(చూ, దృశ్యము = కాటి. 

పీర సవం, కాటు. 
వ 

కావల్ కారన్, రతీగన్ , 

చేశిగళిక్ ని నేగం, 

సంబోగం, ఫుణార్చి, 

శామొట్టి, మణ్ వెట్టువోన్, మాథన్, 

శామం, ఆశి శామనోయ్, అన్ను, 

వీరియన్, 

జేవరులగ తీన్ పక్కు శేట పారుల్ 
అటి 6 

గ లె తరువదు, 

కామపాలన్, బలరామన్ , 

-_ 105 

కన్న డను (గాను 

మాను, దుర్భ్శిష్ష, 

ఈశ్వర, 

కడియువుదు, కచ్చు, కడి కాటు, 

అంజన, కజల, శాడిగా, 
జ 

అడవి, సుడు గాడు, వ్ నాళ, 

చీర ళాల వాససాన, 
షి 

పార్వతి, నకుహ రెయదవళు కా సూయ 

సెం 

మద్య సార, ఒందు సంస్కృతే కావ్య 

హాణుక్రోగాల్కె ఒందు తరవాడ 
ల క్ట 

కావ్య, 

మేఘమా లె, 

అడవి, 

కాణీ కె, 

కాణిసీ, 

(పత్యక్న వాగు కాణీసు, 

(ప్రసవ కెణీను, 

రక్షక, కావలియవను. 

శామకూటు వేశ్యాన్నేహ, వేశ్యావృత్తి. 

కామకేళి, సంభోగ, 

ఒరటాడ దుడిక్క, దుడియవను, 

ఇచ్చె హోోరై కె ((పేనుమోవా, 

నురభ్ర్కి సరద ఆకళ్కు బేడిద సకలార్థ 
() 

వన్ను కొడువగోవు, 

బతరానును, 



శాను ] తెలు 

శామయిత. కాముకుడు, ప్ర్రీలోలుడు, 

శామలము, మ ర్త భూమి, ఎడారి, 

కామాల. రోగ విశేషము, 

కామి, కాముకుడు, 

శాముకు (దు. 

శాముండు, మస్ముథు:డు, 

శామ్యుము. కోరందగినది, 

కాయ, చెటులందు శాంచుని, చేతులు 

మున్న గువానియందు జెరుగున ది, 

“జీ తరోగ విశేషము, వీణ సొర 

శొాయ ఇత్యాదులు, జాదమునందలి 

పాచిక, కందులు లోనగువాని 

' కాయకంటి. కుబేరుడు, 

శాయకన్నుు, శాయకా6చిన కన్నుుః 

శాయకము, జీవనము వృ త్తి, 

శాయకల్పము, + రీరమునక బలము 

కలుగునట్లు చేయు చికిత్స, వాడీ 

శరణము. 

శాయజలము, మూత్రము, ఉచ్చ, చెమట, 

స్వేదము, 

కాయజబాు డు, మన్మథుడు, 

శాయమానము. పందిరి, చప్పరము, 

శాయము, బాలెంతేకిచ్చెడుమందు, శరీ 

రము ఒడలు సమూనవాము, 

శాయలాొ, రోగము, 

శాయస్టుండు, కరణము, పరమా త్ర 

నా. 

తమిళము 

కశకాముగస్ , సెణ్చా శై యుజెయాన్ , 

శామి, ఇెనుదూ రన్, 
బి 

కుడు కాడు, పాలే వనం, 

కామా లె, 

శాముగ న్, స్తీలోలన్. 

శాముగస్ 

శామియం, వేండ త్తగందదుుఇచ్చిన్క_ం. 

ఇడంగళిల్ కాయ్ పరు, చొక్కా 

ట్రాన్ వీకా వగ రావిన్ జాయ్, 

శుగె క్యా_య్, 

శాయకణ్ణకా కచేరన్, 

కశాయిందకణ్కు పారె నయ టక ణు. 
ణా డా ౯ 

జీవనము, ఉద్యోగం, నీలి, కాయ 

క్మ్, మరట్టువి డై. 

కాయకర్చం౦, శరీర తె బఅలప్పిక్కుం 

మరుందు, 

కిరుసీరు, మూ త్తిరం, చేరె వ్ర" 

సందల్ , చప్పరం, 

ప్రసవి తేవర్ గళుక్క తరుం ఒరు 

మరుంద్కు శరీరం, ఉడలొ సమూ 

హం, కూటం, 
లు 

నోయ్, శాయిలా, 

కణక్క_పి ల్ల, వేలె పార్కు_ం గుమాస్తా 

చ్మితగు పకా ' || 
చాన 

1716 

శన్నడము ( గాయ 

కాముక సలల: ఇమధూర్శః 

మరుభూమి. 

ఇామౌా లెకోగ, 

కాముక్క ్రీలోల, 

శాముక, 

మదన, 

శామ్యు బేడ తగ్గదు, 

శాయి, అపక్వ ఫల, క యిల్లి బెండు, 

చే తరోగవిశేప, వీకాయతుంలి 

జాదనపగడ్కా తొగ రె 

ఇత్యాదిగళ మలిన చర్మ, 

కాయా 

క్ర బేర, 

కల్గ బెందు వోగిబె, నిరీతణమాడి చేసర 

వాగువను, 

జీవనవృ త్తి, ఉద్యోగ చాళు, 

ఉచ్చ మూలే, 'బెవరు, 

చాణంతిగి కొడువ బు పధ, శరీర, సమూ | 

వాం, గుంపు, 

శాయిలె, రోగ, 

కరణికు కానఖభోగ, పరమాత్మ; చిక 

గుప, 
జ 

i 



శాలకు ] తెలంగ తమిళము : కన్నడము (శారు 

శాయు. ఎండు వెన్నెలశాయు, పశా శాయుదల్ , జియ్యిలొొ సెలా సీర | బినీలు శా యు, బెళదింగళు, (పకాశిను, 

శించు, 

కారం, ఒకరుచి, 

కార, కాౌరాగారమ్ము వెలటసాల,దూదిక, 

శారండవము. ఒశానొకపవీ, సీటిశాకి, 

శారంధమి, కంచుపని వాడు, 

కార, దావానలము, 

శారణము, హేతువు, పనిముట్టు, 

కార పుంజెక్క. (దాతత్వవ్క, 

కారము, ప[డరసములలో నొకటి, 

కటువు, చవుడు, బిడ్డలకు పోసెడు 

మందు, కప్పము, యత్నము, 

కారయిత్క చేయించువాయడు, (పభువు 

అధికారి, 

శార వేల్పము. శాకరతీ(గ, 

కారాక. పండుటాకు, 

శారికము, 

వస్త్రము, 

శారు. అడవి, ఎండకాలమందు( జలైెడు 

వరిధాన్యము, ముదిమినస్క కారు 

చిచ్చు, చవుడు, వర్ష శాఅము, జ్యేష్ట 

మాసముమొదలు నాలు గేనీ “నెలల 

శాలము నలుఫు, -బీకటి, 

చలువహేయని (కొత్త 

ఇారుకొమ్ము'మెక ము, దుప్పి, జింక, 

ఇకారుకోడి. అడవికోడి, 

శారుచిచ్చు. జావానలను, 

TD-—23 

శాళి తల్, 
0 

శారు డె పు 

కారె, శిరెచ్చాలె, 

ళాక్కా, 

వెంగల త్రిల్ జెతె “సయ్బవజకొ,. 

శాటుతీ, 
లు 

రణం, ఉపగరణం౦. 

దిరా కేప్పాటు. 
యె లు " 

శారం, అరుర సంగ లిళ్ జను, కడినం, 

ఉవటుముణ్్ కళందె గళుక్కు. 
ఈ . ర 

డో|టుం మరుంద్యు కప్పం, ముయర్నిః 

వేలెవాంగుబవకాొ ఆధి కారీ యజ 

మాకా, (పబ్బు 

పాగర్ కొడి. 

పళుతు ఉదిరుమ్ ఇలె, 
నాటీ రు 

శారి. నూ త్తిరం ముదలియ వె గళికా 

ఊచె, విరివురె, యాతేన్కె తుకొబం. 

(కాకికం= అళ గు, 

కారిగమ్, సలవై శెయ్యాద పుదుత్తుణి, 
రు జా 

శార్, శాకాశాలంు 

కార్ నెల్క్ వెయ్యిల్ కాల త్తిల్ 

తూ(టుం వరి దానియం, (కరుం 

గురంగు, వెళ్లాడు ఆడిమాదంముదల్ 

నాన్తుమౌద కాలం, కరుష్పు ఇరుళ్ , 

(నస = శాటుదల్), 

కవురిమాకా. 

ము 0౪ న్ర్ , 

శాటుతీ, 
ళ్ 

శే? 

శారండవము ఒరువ్శ” పరవె, తణీర్ 
a జ ణా 

శారు ఒందురుచి, 

నెరనుస్కె దూ శె, 

ఓందువిధ జఅపత్నీ. 

కంచ గార, 

కాడినడరి దావానల, 

శారణ, సలకరణ, 

డ్రామె చా 
కూర, ఖార, నసవుండు, తీక్ష, మక్క_ళ్ల 

కుషి తెరగా యత్నవ్వు కటు 

వాదుదు, 

మాడినువన్కు శారగండ, బడెయ్మపభు, 

మాడువ (బరెయువ (గంథశారు, 

వోగలబలి. 
లం 

వాణాదాకు, 
ళం 

కారిక, వ్యాఖ్యాన, టిప్ప జ నూత 

గళ విపరక్కా యాత చె. 

“దేవి హో దిద హాోొసబుెటి. 
on) (Je) 

శారు, మళిసుర్కి వీనులు శాలదలి చలు 
mn యగ 

బ తేద శాళుు ముదుకదవు కాడల 
జాలీ య 

ఉరి వర్ణాశాల్క, జ్యేప్థమాస్క కప్పు 

(శారిజళ్ ) వాంతి "ముని, 

దుప్పి, జింక్ 

అడవికోళి, 

దాసానఅ్మ 



ఇర ) రేలం(గు 

కారుణ్యము, కనికరము, 

శేరు మొగిలు,. చూ, శార్య్తగిలు, 

శ*ారువు, విశ్య క ర్మ, శిల్పి, చేయువా(డు, 

(తశమిళమయులో ' కాజక౦ం*+ అనంగా 

చేతపని, 

ఇ రెము. ముళకు సీళ్లుతో జడు తాటి 
య 

దోనె, 

జా ర స్వరము. బంగారు, 

ల] 

శారాంతిపండు, బోస్యుండు. 

శారికము, కారి కికమ్ము ఒక నిల, 
అటే ఆటీ 

శా రి కేయుడు, కమౌర స్వామి, 

శా రె. కృ త్రిళానత్ను త్రము నూర్యు 

శార్చటీివండు: కోమటి, తీరము మోసీ 

కొనిపోయెడి బాటసారి శార్చటిక 

నుని యొక(వతీము, 

శార్పణ్యము. లోభము, కృపణత్వము, 

భలము, నెచ్యము, 

ఇార్చికండు. క ర్మాగారములలో పని 

చేయు వాడు, 

ఇటో, న శార్చాసము, నూలిబట్ట్ర ప్రత్తి, 

శార్చాసి, (పత్తి చెట్లు. 

శారు డు, కర్మశీలుండు, పని వూరి 

వేయు వాండుం 

ఇార్ముకము, విల్లు, ధనున్సు, వెదురు, 

శార్ స్ట్రగిలుం వర్షాకాలపు నల్ల నిమబ్బు. 

ఇార్యదర్శి, పని నిర్వహీం చువాండు, 

తమిళము 

పరిదాపం, దయను, 

శిల్పి, విశ్వకర్మ, (శారుకల్, కీవియర్ = 

చిత లేఖవలు నెయ్బవర్ _ నేత 

పనివాండు, 

నిలంగ ళు క్క తణ్లీర్ ఇ రై హ్క_ం పనెమర 

తు దోని, 
ఆట 

కడినం, కఅసజవెంను కోబి తల్ , 
ఆటీ 

పళకుంబాకా, 

బోదిడకా, 

కారి గెమొదం, 

కార్తి గేయన్, మురుగ క్కు_డవుల్. 

కారి, కిరు తీగానక్ను లీకర, నూరియన్ 
అట ల దులా అటే 

నిన నత లిరం, 
pen 0) 

శార్చడిగన్, కోముట్టి, తన్నీర్ కొండు 
పోగుం వళిపోక్క్ళ౯- (పిరయాణ్సి, 

శార్చణియం, కంజ తేనం, నీచత్తువం, 

దరిదిర6, మన త్తాళ్ళు, ఊలోపం, 
(6 ఇచి 

తొళిలాలి, 

పరు త్రి పంజా 
ఆ 
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శాలిబంటు, పదాతి, శాలివైపు, 3 = 'కాలాట్ పడె, కాల్ మూడు) గార్ | కాలాళ్కు బంటు, శాలిన పతే, ,,; 

2 ఎ పుర్ణమ్* సం ది ర 
కాలియము, కాలీయము శాలమునకు శాం త్తుడకా సంబంధ ప్పృట్టదు, 1. కాలద సంబంగ్గిసున్రను. 

సంబంధించినది ., 1.1 en ey, aan rE ou or 

శాలు, దగ్గనుగు, a పటి యెొరియుదల్ ... య. దగ్ధ వాదు. సూ క . 

శాలు, పాదము, పాతిక, మంచ ఫ్ర కాల్త్ పాదం, , నాలావదు భాగ, కట్టి పాదు శాలుచాగా నుంచదక్షోడు. 

గోడు ఇత్యాది, లికా కాల్, . లా స 

శాలుండు, యముడు శివుడు, ళో శాలడ్ యమక, శివ కాళ నిబ్ల ౫ | యమ, శ్శివ కోనిి మ . 

రుండు, వాక్. a He ఖో ' ! i ey op W : 

శాలుదన్ను. కాలూను, కదలకనిలుచు, శాలూనని నిర్పదు, అశెయాడ నిర్చదు. | కాలూత, శాలినస్థి తె ఆధార మేఅె 

5 re Deen? wre సీర వాగి నిల్లునదు, చా క్త 

“ోలదవ్వు. శారణములేక యే పోట్లాడు | శారణమల్లామల్' శంైపోడుదల్గ . - | చకలతరనుజ్ల కరడు... 1 
టక యత్నించుటు ౨ ౨ (లంకల దలు లంలి తర... టక టి హొ a 

కాలు దొళ్కు.౪ కదియు, 'వధురుపడు, | తవు ఎదిరోగ వర్యు ఓకాతూడరు.. | జావ ఈాడుమరట్టు లం 3. మన 

వెంబడించు, mr వ. 

కెలుబలమను, (చూ..కాలర్చి పదాతి చీన, కాలాట్ప డై: arm mn Mg శాల్చల సే నె, వలం PE జట వ 

ఢకాలువ ఉల దోరి,” నీటిచూర్త మ్మ 

ఏకం: శాలేయకము, [మొనిపసుఫు, "తో 

"భేదము, ee ॥ వ 

| bh 
| 

కావడి, నీటిశావడి, '' OCTET 

శావరన్సు? | (కొవ్వు; ముదము" "గర్వము 

మూ తీరక శరూసీయు-కలితల్ ఖల ౫2 
అలాల అలీ 

॥ 
eu 

శాలు వాయ్, "క్రట్రీర్ పాయు వదశ్శాాగ 
శెయ్యుం వళి 

పనుమంజల్, ఒరువ?' నోయ్, నోవు: 

శానడి, తణ్లీర్ శావడి, Fu 

కొళుప్పు, అవాంశాఠరము. గరువర': 
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శ వీ 

మూత్ర యాగ త్రమిశర్ణ నెం ౩ , టోపి ప ad 

లో 

శాలు వె ,నీరినసమార,. ౯ ఇ 2. 
౧౫ లగ 

గిడద వారిషణు రోగ భేదం క 

a Ore గళ్ Ww, క జ ఓడ 

ఛూ & WW "7, జ స్సు [|] న శ్ గ wy లో న. నం శ్ 
ఓ శ ఓ, షి! tf i జే స్ ల్లో 

౧ అర కొబ్బుఖ మధ్య, శానా కఫ 
కోపు ఆవ ళో ల్ల వ (లీ ఊఉ జేక, 



శాక ] తెలుయక 

శావలి, రక్నేణము, (శాపుదల, చెర 

సాల 

శావలివా(డు, రక్షక(డ్కు శాపాండు 

వాడు, 

శావలుడు, యుద్ధవీరుండు, గర్విః 

శని, ఎటుఫురంగుు ఎ జ నిమన్నుు, 

సన్నా న్టనీః 

శావిగెను, ఎలినగు, 
అ 

శావిరి, నలుపు, 

శావిరిబెటు, విత్ అక రకు గా "పెట్టు 
లు 

నలని తిలకము, 
cn 

శావ్యము, కబ్బము. 

ఇవ్వడు, కు కడు, 

శానము, రెలు, 
య 

శాశాండి, చెంబు. 

శని, ఒకానొక పటణమ్ము (శమము, 
లు 

*ాల్ళీర జన్మము, కుంకుమపువ్వు, 

ఇాళ్ళీరము, ఒకానొక జేశము, పంపను 

పువ్వు, మెట్ట తామరదుంప, 

శాళపి, భూమి, ఆనూరుడు, 

శా హాయము. కావి-సీర, 

శాస. పదునెనిమిది రెప్పపాట్లశాలము, 
(0) 

కాదను, కలు, 
© 6 

శాషీల, ఆరతీ వెటు, 
అ డు 

శాసము, దగు 
ఇ. 

శాసర, ఒశానొక చెట్టు, 

శసముళను 

చెరసాల. 

శావల్ శారకొా శాప్ప్బాళక్క్ళా 

శాప్పాక, 

శావలకా శాప్పోకా, అరశకా (కణ 

వకొ భర్యా మె య్ కాప్పా ళకా, 

అంగరకుగక౯ా.) 

కావినిరమ్మ్ శిగప్పుముకా స న్నా న 

(తుజప్సి ఆడే, 

శిగ ప్పాగువదు, 

సన్న్యాసి, 

తుజుపి, 

కానిరాడు తియవడా, 
nr) 

కుప్పు, 

కుళంచె గళుక్కు_ రక్నెయాగ వై కుం 

శావియం, కవి-లె, శెయ్యుళ్ ॥ 

కావియడ్రా, వెళ్ళి, శుక్కి రక, 

శాశాా కాయా ఇడి నాణర్ పుల్, 

కాశాండి స్పెంబు, 

కాశి ఒరుపటిణ తికా *ెపెయర్ , 
ఓఏ వాని 

కాళ్మీర జన్మమ్్ కంక మమా, 

శాక్మ్మీరమ్, జరుజేశమ్ పంవవమువూ, 

తెనురె కండు, 
రాని 

కాళ్వసి బూమి, నూరియకా, సారది, 

ఇపాయమ్ము కావివ సీరమ్, 
అజాత 

కా ప్ర పదు నెటుదరమ్ షె కు్కు._మ్ 

చరమ దిక్కు, ఏలె, మంజల్ , 

కలి, 

చా ెముగమ్, 

శాశమ్స్ ఇఏంబల్ , 

ఒరునై “ఇెడియికా పియర్, 
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శావల్తి రమక్కౌ శాపుశాయులి క. 

కాయువ ఆళు, రఠుక, 

యుదవీర, అంగ రతుక్క బెంబల ఉఊరళ్గక్క 
టు ర 

రాజే 

కంపు, కంపాదమళ్లు, కంపు మణ్లీన 
ఖీ 

౬౪ సన్నానీగళ బ్లు 
౯ లు 

"౦ పాప, 

సన్న్యానీ, 

కప్ప, 

రక, చు క్క, కప్పిన తిలక, 

కావ్య, కవితె, కవిభాన, కబ్బః 

శుక, కావ్య, 

కాసె, (శకెల్లు. 

హల్లు, 

శా? వారాణన్సీ (శమ, దుడిత, 

కుంకు మె హువ్వుః 

ఒందుదేశ భాగ్య కంకుమ సహువ్వు, [| 

కమలద కండే, 

భూమి అనూర, 

' శావిసీరె, 

కాల ప్రమాణ, వాదునెంటు సారి, రెప్ప 

బరియవకాల, మేరె మరద ఈ 

వ బె, 

కటి, 
లు 

చా ళెగిడ, 

కమ్మ. 

మంకాసరె, 



జాన] తెలు(నె 

కా సరము, దున్న పోతు, 

కాస దాసీపుతుండు, 

"తా సారము, సరస్సు, 

కానీండు, జాతిపని వాడు, 

జాసీ సము. నుయిలుతు త్రము (శ్ర, అన్న 
"భది. 

కాసు, ధనము, దమ్మిఢీలో సగము. 

ళా సె, జాయితొలుచుపని, 

కాసె, దటి, 
€ 

కాసెయులి. తొయితొలివడు యులి, 

కా సెవేయు, వ స్త్ర్కవు చెంగును గోచి 

వలె వెనుక కం బెట్టుకొను, 

ఆకావాళ, వాద్య విశేషము, 

ఇఆఇావాళను, కోడి, సద్దు, చెడ్డది, ఎ౦డినది, 
ca 

ఇావా, (శావాళిక) వాద్యవి శేషము, 

ఆావాళిన (డు, కావాళియూ (దు వాడు, 

శాళవాన. (కాశ స్తీ): 

శాళరా(తి, (పళ్లేయశాలనుందలి గొప్ప 

రాతి, 

శాలి, పార్వతి బొగ్ద, 

-కాళింగము. ఏనుంగు కళీంగనుందు 

పుట్టినవి. 

కాళింది యమునానది 

ఆాలింది భేదనుండు, బలరాముడు, 

కాళిక, పార్వతీ డేవి, . 
"తా ళినుము, నలుపు. 

కాళియ, వాద్యవిశేవ ము, 

ఇాలీయుండు, సర్పవిశేవము, 

తఠీమిళనూ 

శా సరమ్స్ ఎరుమెనమాడు. 

శాౌస్క దానీయికొ మగ కొ, 

శాసారమ్, కళమ్, 

q 

కాళు, పాన్, 

ఎ రా రా 

దటి, 
ఉం 

కలె తుళి కెయ్యమ్ ఉలి, 
as] a. 

రం అం 

శాగళ్, వాద్య విశేపమ్, 

శాగళకు కోళ్ళి సతమ్స్  శెటుదు, 
యి లు 

శాయ్ందదు, 

శాగళిి (ళాగళి7గ్ర వాద్లియవి శేషమ్. 
ర యు 

శాగళి యూదుబవకా. 

శాళ తీ, శాళ సీ శాళ నీర, 
=) చి pa | 

శాళరా తిరి ఊళిళ్మాల తల్ బయం 
టు టు 

కర ఇరవు, 

శాలి, పార్వతీదేవి, అడుష్వుక్కరిః 

ళం మ్మ్ యాని 

యము నె ఆజం, వాగైెమజు౦, 

బల రావుడా, 

కాళి కాదేని, 

శాళిముం, కార మై. 

ఒరువాదధ్యం, 

శా భీయకొ ఓర్ పాంబు, 
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ఎమ్మె మోర, 

డాసీపుత, 

సరోవరం 

కలిన కల సగార, 

మెలుతు త్త (క) అన్న భేది, 

శాస్సు రొక్కం, అర్థ దమ్మిడీ, 

కల్లు తొ లె హాోవవుదు. 

దటి, 
౬ 

క్ లీక డాలి, 

బశుయ సెరగన్ను కౌపీన ఇటుకొళ్ళు 
౬ వ్ 

వదు, 

కా నాళ్క తుతూర, 

కోళి సదుకెటద్యు ఒణగిథుక, 
లు ఓడలు 

వాద్య విశేష, 

కశావాళదవను, 

శాళవాసీ, 

పార్వతి, ఇద్దలుః 

ఆని, 

కలంగడ బళ్ళి, యముని 

బలరామ, 

శాలీ, 

క్షం 

నాద్యవి శేష, 

సక్చృవిశేష, 



కలు 

కి, పష్టీవిభ క్రి యందు వచ్చెడు (ప్రత్య 

యము. 

కింక, కోపము పశువులకు వచ్చెడి 

రోగ విశేషము, 

కింకరుండు. పరిచారన(డు, బంటు, 

కీంకరి. దాన్, 

కీంకిణి, గ చిటుగంట, 

కింకిరాతము, అథోకము, గోరంట, 

శేంచిజుండు. కొంత తెలిసినవాడు, 
ళు 

కించుతు. కొంచెము, 
ఇ 

కీంచులికము, ఎజ వేంపలఅలబ ట్రు టె 
శతి మ్ 

యుపయాోాగింపంబడు పురుగవి, 

కించు, ఆల్బుడు, 

కిం పురుషుడు. అశ్వముఖమును నరళరీర 

నునుగ ల చేవవిశేవము, 

కింవదంతి, జనులాడుకొనువాట, లోక 

(పవాదమ్, నానుడి, 

కింకుక ము, మోదుగు చెట్టు, 

కిచకిచ, పఠులు మొదలగువాని కూరే, 

కిచ్చడి. చ్నితాన్న విశేసము, 

కిచ్చు, చిచ్చుః 

శిటికి, ౫ వాత్నిను, 

శిత వుండు, వందకుండు. 

కిటుకు. కపటము చిన్మ్కు, నుర్భము, 

రేంతేమయు, 

శమిళశము 

క్రి 

తెలుంగిల్ ఆరాం వేటుమే యురుస్పు, 

పకుక్క_కుక్కు_ వరుం నోయి, 

కింక రక్కా పరిచారకక్కా పణియాళ్. 

దానీ, జేలె కారి, EE xX 

కింకితి నాదమ్, మణి శలంగ, 

పటిగె, చిలంబు, 
ర 

అశోక, మరు దాణి, 

కించిత్తు, కొ ౦జమ్్స్ ,కించిదమ్స్ అల్పం, 

శిరు మ్మ 

కింజులిగమ్క్ వూచి మోకాగ శి పీడిప్ప 

దరా్యుగ ఊపయోగప్పడుతుం 
— 

ప్రుళు, 

| అల్బకా కించనక్క్యా కించకా, 

కింపురుపకా, కదిరెముగమువ్ నరను 

చెయ శరీరముముడయ బేవకొ, 

పిరప్పి త చొ్చాల్ , లోకోపవాదమ్ 
అటి 3 

ఊర్ పేచ్చి, 

పలాళమరం, ముణ్ మురుంగమరం, 

పబివెగళికా ఓ, కిళుకిళు ఎనల్కొ ఓర్ 

ఒలిక్క_టిప్పు, 

కీచ్చడి, ఓర్ వగ అన్నం, 

నిరుప్ప్రు కిచ్చు. 

జన్నల్ . 

వంచకకొా,ం 

మరుమం, తంతిరం, 
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కన్నడము (Bo. 

రి చద “క్రి? తెలుగిన పప్బవిభ్ క్తి (పత్యయ, 

కోపు పళురోగ, 

“జె, స 
జ 

అకోకవృక్ను, కురంలుక, 

ఎరి హుళు, 

అల్బు, 

కింనర, అళ్నముఖు 'నరళరీర 

దవను, 

వుంటా 

పలాళ మ తదమర, ' 
pa =) 

కలకల, 

హిొసర్కు చేళి చెయ్యి అక్కి బెరసీ 

మౌడిద అన్న. 

కిచ్చు, 

గవాక్ను కిడికి, 

వంచక, జాజగార, 

కిటుకు యు కి, రవాస్య్క తంతే, 



కరా ] శిలలు 

కితౌబు, పుస్తకము, మం చిపేళ, 

జి లు 

కిన్నర, వీణావి శేషము, 

కీన్నరు.డు, చేవతావిశేపషము, 

కిం పురుషుండు, 

కిన్న నేళుండు, వ బేరుండు. 

ర్త 

కన్నెర. వీకావిశేవము, 

కీమ్మీరుండు. ఒకానొక రాకీ నుండు, 

కిరణము, నుయూఖము, 

కీ రాత కులు, వేటశాండు, 

కిరారి, కిరాత స్త్రీ 

కిరాతుడు. అడవియందు తిరి గెడు 

బోయ, శివుడు, 

9 పార్వతి. 

కిరి, పంది, 

కిరీటము, ఒకవిధ మెన రాజుల తలపాగ, 

కిరీటాధిపత్య ము, 

కిరీటి, అర్జునుడు కోడి, 

కిరీటి పచ్చ, నురకతము, 

కిలకిల, ధ్వని. 

కిలారి. గొల్ల వాండు, 

కిలారము, పకువ్రులనుంద, 

కిల్చిషము. పొపము, 

కివోరము, గుజ్రపుపీల్ల, మృ-గాదులపిల్ల, 

శినోరుండు. నూర్యుండు యౌవన 

వంతుడు, 

కిసముస, వ్యథ. 

కిసరు, పనీబిడ్డలవ( గలిగిడి దోషము, 

కిసలయము, చిగురు. 

కినుమిను. లఘు దాక, 

శ... 24 

తమిళము 

కి తొాప్పు, ఫ్రా తనం, నర్ పెయర్. 
శాల దీ 

కిచ్చిలిమరం, 

కిన్న రేళకా, కుబేరకా, 

ఒరునివమాన వీ. 

ఒరు అరక్క_ఉా, 

కడిర్, ఒళీ, 

కిరాతర్, వేడర్, వలువర్, 

యామె. 

కిరాతకా వేడకా, ళివకొ, 

పని, 

కిరీడం, ముకుడం, నున్నర్ ముడి, 

అరశాచ్చి. 

ఆర్జునిక, ధోలీ, ఆరక, 

మరకతమణి, 

శరం, 
జాలీ 

ఇదయకొ, 

అఆక్క_ళిక౯ామంది . 

పొవం౦. 

వదిరిక్క_టి, విలంగుగలికా కటి, 
చెం € వ 

కదిరవకొ ఇళళషుకొ, 

1కి చ్చలాటం, 

కర్ పళంటై గళుక్కువరుం వ్యాది. 
కళిర్, 

కిస్మిస్ పళ 0, శిర చాతీ, 
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కిన్నెర, వీనెపోన్రధొరు వాద్యమ్, ' 

కన్నడము (క 

రీతాబు, హా లీగా ఫు సక పదవీ, 
ఆటీ అలీ 

కి తిలగిడ, 
బాలలే 

కన్నె ర. 

కిన్నర శ 

క బేర, 

కిరాత, సీ 

RT. DU 

వీణావి కేన, 

కిమ్మోర, ఒజందురాతు ను 

కరణ, 

కిటాత్ కం, బేం ు గార, 

( ల్సి పార్వతి. 

అడవి'బేడ్క కబర్య ఈశ్వర. 

పాంద్రి కర 

రాజరటోప్పీ కిరీట. 

రాజరిక, కిరీటాధిపత్యం 

| అరున, కోలీ, 
జ 

మరకత ప చ్చ. 

| వారుప దధ్వని. 

గెలదవనను, 
య 

దనగ ళవముంబె.. 

పొపు కిల్ళివ. 

| నూర్య, (కిశోర క, చాలక, యువ 

జనం 

వ్య థె, 

కీసర, మక్కు_ళ భది వ్యాధి 

చిగురు, 

సలా (దా షం 
ta 



శీ] కలుంగ 

క్రీచట్లాడు. కలహించు, (కీచులాట) 

కీచు, ఒకవిధమగు ధ్వని, 

తేక, ఏను (గుచేయు ధ్వని, 

కీకటము, గుల్తిమ్సు పేద వాడు, 

కీకటుడు, మోటువాండు, 

కీకారణ్యము, దట్టమగు నడవి, 

కీచకము, గాలికి ధ్వనించెడు నొశా 

నొక సన్న వెదురు, 

కీచకుడు, ఒకానొక రాశ్సుడు, 

కీటకము, పురుగు, 

కేటమణి, మిడుగురుంబురుగు, 

వేట రాజము, కమ్మర పురుగు, 

కేడు, అశుభము ఆపద్య తప్పు ఆధ 

వము అశుభకరమ్ము అపకారము, 

కీడుపజచు, తేక్కువపఆఅచ్యు కషెపిటు. 
| /- “రం ళు 

కీతు. కొ బృరియాక చాప, 

కీలము. చిలుక, 

కీరవాణి, ప్రీ 

కంచి, యళము, జ్ గ్ర UU / 

a. 

కీరము, కప్పంబడినది చెదరినది, 
ta 

కీ రన, పాట, 
అనీ 

క్రీ రసము, సుతి చెప్పుట, కీరి, 
వాట ద వాట 

వే రసీయము. పొగడందగినది, 
అనాలో ॥ 

కీ ర, యశము, బురద్క (_పశాళము, 
టాట్ 

కీర్తిం చు, పోగడు చెప్పు, 

తమిళము 

క్రీ 
పోర్ ఫురిదల్, కిచ్చలాట్టం, శెండై, 

ఒరువా ఓశే కీచ్ ఎన్నుం ఓ కె 

కీచ్చిడల్ 

యా నెయికా ర, 

కదిరె, ఏలె, 

మురడకా, 

అడర్ నాడు, 

మూంగిల్ మరిం, 

ఒతు అరక్క_కా, 

పుళుు కీడం, 

విళక్క_ప్పూచి, ఇరవిల్ చిజు వెళిచ్చ 

త్తుడకా పోగుం పూచ్చి. 

ఒరువిద పూచ్చి, 

ఆమంగలం, తీంగు, తవఆం,  జేడు, 

శేశుపడు తల్, తున్నప్పుడు తల్, 
టు ' అలీ 

తు చ్చమౌనదు, 

కీత్రు, తెన్నంకీత్తు పాయి. 

కిల, కరుంగిళి, 

"పెణ్, 

పుగల్, కీర. 

మూడప్పట్లదు దరి యదు, ॥ 

పాటు కీరనె, 
చక, ల్ ఏ... 

స్తుతి తుది కూజుదల్ ), పుగళ్, 

| పోట్ర త్తక్కదు. 

పుగ లా వలి చ్చం, 

పుగ భుదల్ , రూటు, 
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కన్నడము 

హోరాడ, 

కీచధ్వని, 

ఘీంశార, 

కుదిర్కె బడవ. 

ఒజరటాదవను, 

భయంకర కాడు, 

గా ధ్వవి సువ బిదిరు, 

ఒందు రాతస, కీదక్ష, 

హుళు, 

వమ్మార హుళు, 

అశుభ, అఆపళశార అధమ కేడు, 

కష్ట కొడు కడి మెమాడు, 

కడీ'మె, నికృషుం 
వ 

'తెంగిన ఎల్లెయ వాపి, 

గిణి. 

చిలుచె, 

యశ, కీరి, 
అడే 

హోెదడ్దిరువద్కు చెదరిద, 

కీ రగా హోరు, 
అలీ 

సుతీను, కీర సె హేి క 
అంట టో 

హాొగళ తక్శదు, రాద 
యళ (పళాళ, 

హోొగళ్కు “హీళ్లు, 



కీర] "తెలంగ 
అబాట్ 

కీ రి తము, -పొూగడంబడినది, కనుపర చం 

బడినది. 

కీర్త, (ప్రతాపము, 

క్ రి మంతుడు. 
యాట 

కీల, అగ్నిజ్వాల, 

కీలక. ఒక సంవత్సరము, 

కీలకము. పసుల(గకైడు గూటము, 

తంత్రము, ఆ పొయము, మర్భము, 

కిటుకు. 

కీల, కూర్చుట, 

మంటు, 

కీలారము, పసులనుంద, 

క్లీలారి, గొల్ల వాండు, 

కీలాలము, "నితురు, నీళ్ళు. 
| అనీ 

కీలి, అన్ని, నిప్పు, 

కీలించు. త గుల్చు, 

కీ లిత ము, క ట్రంబడినద్వి కూర్చుంబడినది, 

కీలు, మటు, మర్మము ఉపాయము, అవ 

(దవ దవ్యము, సూత్రము, 

కీలక తి. మడివెడుక తీ మడతక లి, 
జ అల్ల) వూ 

మంగలఅక తె, ' | 
టు 

కీలుకా(డు, నూత ధారి, 

కీలుకొలుపు, చేర్చుు. చేయు, ఉంచు, 

కీలుకొను, తగులు, నాటు పహడుకొను, 

కంక, వాఅవిధవు, దార్భాగ్యుండు, 

౩ పీరతొపం, మిగుకీరి, 
ఇవీ 

మాకా, 

ఆనల్, 

ఓరవరుడ లీక “యల్ , 

ఆణి కీలకం, తందిర 05, ఉపాయం, 

మరుమం, 

రి 
ar 

రి 
వాటి 

కదవికా కీల్, 

ఆణి, కొంచం, అనల్; 

మొటుమంటి, 
oe) రం 

ఇదయకొ, 

రతం, తణీర్, 
అలి ణ 

"నెరుపష్పూ, 

శ గ్రా శేరు, 

కట్ర ప్పట్టదు, 

నురుముం ఉపాయం, మ చెయాబి, 

కలటుప్పుఎహ నూ తిరం, 
ష్య బాజీ 

ముడిక్క_ కూ్కూ దీయ కత్తి, 

నూ త్రిరదారి, 

ఛీర్ ందుకొ_ళ్ , 

కు 

ఇళంవిదషె, బాగ్యమిల్లాదవల్ ; చారా 

స యడం 
2) 

౬ 

ఆ తో 
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కన్నడోను (మం 

| కీ రి మంత, 

ఒందు వర నామ, 
మ 

దనకరుగళ కట్రిహామవ గూట, తంక్క 

ఉ పాయ నుర్మ, కిటుకు, 

కూడు, 

మేస్కు ము, మెం ఉరి లేళ, 

వుంటె, 

గొలదవను, 
౧ 

ర క, నీరు, 
మాలీ 

అగ్ని. బెంప, 

తగ్గిలిసు, 

కట్టిరువుదు, ేరిసిరువుదు, 

మేరె, మరయు క్రి, అవయవ సంధి 

కప్పాడ (దవ్య, నూత, 

మదీను క్ర, 

నూధాతరి, 

సీర సు, ఇను 

త గులు, నాటు, కూడిను, 

చాలరం "జె దార్భాగ్య. 



కంక ) కలుగు 

9 అ ము 
కంక టి. జుట్టు పిల్ల జుట్టు; (ప్రధానము 

కుంకుడు. ఒకానొక చెట్టు, 

కంకునువూ. కుంకమవూవు, 

కంసమము., ఒక చెట్టు, 

వంనను. నుదుట చెటుకిొను ఎెబని 
య అ 

పొడి, 

కుంకునువరి, 
te 

కుంచిని. పటచి తే శారులు (వాయు 

తూలిక, 

కుంచియ. కుచ్చు, చితేము (వాసెడు 

తూలిక, చావురము సాలెవాడ్సు 

పడుగు సరిచేసెడు సాధనము, 

కంచె, వంచియ గోడవ సున్నము 

కొ కుడు మట. 
ఉం వి 

కోంజము, పొదరిల్లు. 

కంజరము, ఏను 6గు, వెం డ్రుక, 

కుంజరాశ నము, కావి చెట్టు, 

కుంటు, కొలను, పల్తమా, భూపరి 

మొణము, 

కంటి. ఇాలువిరిగనవాండు, శాలులేని 

వాడు, 

కుంటిగాము, శని గ నాము, 

కుంటిసికులు, 'శర్చువారు, 

కంటుపడు, కుంటియగు చెడు తగ్గు 

తెగ, 

కంటువాయు. బలహీనమగు, 

ఘంటిన, ఇఅర్చువాండు, 

తమిళము 

వంవపడుశాయిి ఒరువ చెడి 

(శీళ్కాయిపో నదు 

కుంకుమ పూ, కీర్ మరుందు, 

ఓర్ మరం, వూ, 

కంకమమ్ నె టిల్ వె త్తుక్కోళ్ళుము 

శిగ ప్వత్తూల్ , 

మంజట్ కల్. 

చితిరమ్ వరెవోర్ జి తిరక్క మ్ 
నాల ర ర వాతి 

తూరిగ, 

కోణలానదు వంజితేర, వళివు, వంది, 

నిర్కెః 

కచ్చు, చి తిరం వరెయుం తూరిగ, 
~~ == యె 

చామరమ్స్ తతి నెయిబవకా, తటియె 

చేీరాగ శీరాగ ఆనం కరువి, 

కచ్చిమ క్త వీటిల్ శుణాంబు అడిప్ప 
బట జె 

దర్మా_గ ఉపయోగ పడుతుం 

కరువి, 

పౌదరాల్ ఆక్కి_య వూంగొత్తు, ఊళ్ళు, 
pa.) 

యాన, పంజరం మయిర్, 

ఆఅరళమరమ్, 

కంటి కాల్ ఒడిందవకా ముడవకా, 

కుంటీ, శనీబగ వాకా, కాలిల్లాదవకా, 

పంటినీయర్ గళ్ , వేసీగల్ వీట్టిల్ 

పణి పెన్ గళ్. 

నొండియాగుడల్, వరై త్తల్, కెడుదల్, 

బలహీ నమౌగుం, 

చేసివీట్రిక పణియాల్ 4 
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ఆ దే జ సర్గాగుం డె కుచ్చు, ప్రధాన, 

అంటూ శె, 

కంక మె హూవు,ః 

ఒందు వృష. 

వంకమ, ముఖక్కే ఇట్టుకొళ్ళువ కెంపు 

ఫుడిం 

అరి దారం, 

చిత్రేగారన కుం-ద, 

కుటిల చాదదు. 

సరి మాడువ కంచ, 

చామర, 

నో జె సుణ్ణ బళయువ సాధన, 

“"హావదరువు నె, 

ఆనె కూదలు, 

ఆరళిమర, 

వాళ్ళ, కుం మె, 

శాలు మురిదవనూ, కంటం 

శని గహ, పంట, . 

కుంటణేగరు, 

కడు తగ్గు మురిదుపనో గు, 

బలహీన వాగు, 

కుంటణీగ, 



కుంథ ) తేలుగు 

కంఠ నము, మొక్కు. పోవుట, 

కంఠుండు, మూఢుండు, సోమరి, 

కండ, మట్టి పాత్రము, బండిచ।కఫు 

నడిమి గుబ్బ, ఏనుగు వంభస్థలము, 

కండకీటుండ్క చెడిపోయిన (బాహ్మణ 

ల్లీ 

కుండగోశకరి, వంటచవాండు, 

కుండమౌార్చు, ఒక టిని చ్చి మరియొకటిని 

బుచ్చుకొనుట, వినిమయము, 

కుండము. వంటకండ, నిప్పుల గుండము, 

నిషుండు పల్లము, 

కుందలము, వోంగులు, గుండన, 

కుండలి. తిప్పతీగ, పాము నెమలి, 

పోంగులు గలవాడు, ఒక నృత్యము, 

మూలాధారము, 

కుండలించు, సున్న చుట్లు, 

కుండలీకరణము. సున్న చుట్టుట, ఒక 

దినును గుటుతు, 

కండి. కమండలును, గిండి, 

కంతము, ఈటి, 

క50త అము, వెండుక, నాగలి ఒకా 

నొక దేళము. 

కుంతి. పాండురాజు "పెండాము, 

కందకము, లోపము, అభ్యంతరము, 

కుందనము, మేంలిమి బం గారు అపరంజి. 

కుందా. తుపాకి పిడి, 

కంది తాతిరోటిమోద వస్తువు చెదరి 

(కిందంబడకండునటు ల నమర్శ్చిన 

జాతి వలయము, 

తమిళము 

ఆడిప్పడువదు, 

పాన వండం, మణ్ పొ త్రిర మ్మ 

కుండా, వండి ఛకి,_ర తిజా నడు 
అలో 

మటమ్, యానెయికా పంభ సలమ్, 
ల య థి 

కెట్టుప్పోన పార్చానికా పిళ్ళై, చోర 

పు త్రిరకా, 

శోనుయర్ కారక. 

పొనమా(టక్ ఒనెకొడుత్తు మటొ నె 
యా ఈ అత ౬ 

సపిగుదల్,, 

గుండం, రుండా, న మయల్ పా Ey 

నెరుస్పశేట్లి, కడి పళ్ళమ్, 

నెరుప్పుపళ్ళమ్, 

కండలంగ౫ళ్, కాదు౫ ళు క్యా_న ఆభ్ 

రణమ్, 

శిందిల్ కొడి, పొంబు మయిల్, వండ 

అంగళ్ దరి తవకా, ఒరు నిరుతి 
ao) అజం 

యమ్, మూలాధారం, 

వటంపోడల్ , 
లు 

వటమ్, 
లు 

కుండి, కమండలము గిండి, 

కుందన్ ఈటి, 
లు 

వకంతలఅమ్, త లెమయిర్, ఏర్ ఉఊళువదు, 

ఒరుదేశ తికా “పియర్. 
ao) 

కుంతి, పాండురాజకొ మిని, 

కందగమ్, ఇడాయూరు, 

కందనమ్స్ పళుంపొక్కా అపరంజి. 

కుండి, ఒరలిల్ మావువగగ శె చింది 

జెళియిల్ విశాదబడిక్క_ కల్లి నాల్ 

ఆక్కి_య వట్లమ్. 
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వర హీన వాగు, 
ణ 
మూఢ మెక ళ్ళ 

గడి మణినపా త్ర, బండియ గాడీయ 

కమ్మి, గజకంభస్థళ, 

ఇట జ్ఞ 

ఆడి) యవను, 

మారం*ట్క ఒందు వస్తువుగా బదలావణో 

యల్సి, ఇన్నుందు తెగెయువుదు, 

అఆన్నదగ డి, 'చంకియ కంద, 

మురువు, గం డాదుదు. 

తిప్పబళ్ళి, హోవ్కు ననిలు, మురువిట్లవన్కు 

ఒందువిథ నృత్య, 

అలాటి 

a) 

కమండలు, 

ఈ కు, 

కూదలు, చాలు, ఒందు రాజ్య, 

కంతి. పాండవర తాయి, 

లోపు తె, అభ్యంతర, 

ఒ ళ్ళేబం గారు అపరంజి, 

తుబాకీ సంద. 

ఒం౭ళిన మేలె కల్లిన కుదురు, 



కంప ) “లుల తమిళమాూ 

కుంపటి, చలిశాంచుకొనుట మొదలగు అడుపు, కమ్మి, 

వానికి నిప్తులుం చెడు ఇనుప 

పొయ్యి, 

కకంభము, కండ, ఏనుగు సంభ స్థలము, 

ఒకానొక రాశి, అన్న పురాశి, 

కంభ సంభవు 6౧డు, 

'దోణుండు. 

కోంభాండము, గుమ్మి డి చెట్లు. 

కంఫిని, భూమి శీల, 

అగ స్త్యుండు) 

కోంశీనసము, పాము, 

కుంఫీరము,. మొసలి, 

కంభుడు, శృంగార నాయకుడు, 

కకరుండు, ఈచంబోయిన వేయి గల 

వాందడు, 

కోకని, చెదకవి, 
Car 

కక, శునకము, 

కుక్కు_ ముల్లు. పొక్కుల వ్యాధి, 

కక్కు.మూతీ పించే, శాఫుడిగినవుడు గలి 

"గడు కక్క_మూతివంటి మూతిగఅ 

పీంచె. 

కోక్కు_టము, కోడి కుక్కు_* 

కక్కుటి, ఆనశుకోడ్, 

కుక్షి, కడుపు. 

యి 

కంభమ్మ్ పానె, యానెయికా కోంభ 

స్థలమ్, ఒజరురఠరాళియికొ “పియర్, 

అన్న రాశి, 

కుంబముని, అగ తీయమునివర్, (దోణర్ + 
బాలీ 

కకం ఖాండమ్్ వూనీని చ్చెడి, 

కుంబిని, భూమి, 

కుంబీన సమ్, పొంబు. 

| కంబీరమ్, మొదలె , 

' పంభకా, శిరుంగార నాయగకా, (ఒక 

రాక్షసుడు 

కకరకా, భూంబియ కరంగళుడయవకా, 

ఆదిగం పడిశ్కాదవకా, మేచైపో(న 

ఫులవక్, 

నాయి, 

శాళాకాం 

రిట్. వ్యాది, 

సరియాగ వరాదపింజ్కి శాయివ గరా, 

పల్లమాహుదల్ ) దళిందుపోదలొ, 

వక్క డమ్, కోళి, 

"పైక్రాక్రోేల్లి, 

కుక్షి వయిర్, 

కుగి రామమ్, గి రామమ్, పట్టి కాడు, 

, నల్ల వాసచె చందనము శెంజందనమ్, 
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ఆంగిష్క కుంపటి, ఇదలు జి లె, 
లు (లు 

కుంబాద. 

గడిగే, గజకుంభ సళ, ఒందు రాశి 

అన్నదరాసి, 

అగ స్ద ఫి (దోణను, 

కంబళ గళ, 

భూమి నెల, 

వోవుం 

“మొంసళ్, 

శం గార నాయక, 

వెళిడాడు సెళొదాడు "క గ ళుళ్ళవను, 

ముండక యవను, 

శటకవి, 
& 

"నాొంె, 

నాయిక” టి, 

(కజ్జి) తురిగ ళింద పీడిసు వ్యాధి, 

శాయిశాయువుదు నింతుహోద మేళి 

కడెగ నాయిమాలిహీంచె శాయు 

వుదు, 

కళియాగు కక్కి, 

కోలీ, 

హాణుక్రోళి, 
ల 

హు, స 

కు గామ, సల్ణామజలీ గాను, 

కెంపుగంధ, 



కచో ) శిలను 

క చోద్య మము. అపహాస్యమ్యు మోసము, 

వ చ్చెళ్ళు, వ్యస్త్రపు కుచ్చెళ్ళు. 

ర 

కుచ్చు. 

కుచ్చుల మెకము, చమరీ న్ఫుగము, 

కుజ, ర్స్క్ర పార్వతి. 

రుజూండు, ఆతం గారకుండు. 

రట జము, కొండమ లై. 

కటపము, ఇంటితోట, 

కటము, గుడిసె వెటు నీళ్ళకుండ, 
6 

కోటురము, “పెరుగు చిలి కడు కంబము, 

కోటాక, పకీవికేనము. 

కటి, బుడిపి, గుడిసె, నీళ్ళు మో సెడు 

కనిక తె, 
అనీ 

కటిక, గుడిసె, 

కోటడిలము, వంకర, "వూ సము, జబ్బు, 

కుటిలు (దు. దుర్భారుడుు కపటము గల 

వాడు, 

కోటీరము. గుడి "సి. 

కోటుంబము. "పెండ్లాము బిడ్డలు లోనగు 

వారు, 

కుటము, కుటుపని, 
ట లు 

కోటనము, భేదనముు కటుట, 
లు లు 

లు 

కరటావాలు, సన్నావాలు, 
లు 

కుట్రిమము, రాతికట్లడ పు చీల, తిన్నె, 

ఆవకుట్టు, గుడ్డలుకట్టు, చేలు 

“లోనసనవిసట్లు కట్టుడు, (పొయ్యిలో 

దట్టరు గానుండు బూడిద, కొంచెము 

కుట్లు. 

తమిళము 

క్రి య పుడవెయికా మడిష్పు, 

కంజలమ్్స్ పటుఫకంజలమ్, జడెవ చ్చు. 
రు మ. 

వచ్చుమిరుగ క 

సీతె, ఊమె, కజగిరుగమ్, 

కుజక్కా అంగారక గిరుగ మ్, 

కటపమ్్స్ వీటుతోటమ్. 
వ లు 

కటమ్ి, గుడిసె, శెడి, తణ్లీర్ పాగా, 

కటరమ్, తయిర్ క డెయుం కంబం, తటి. 

కటాక, పటివై ఇనమ్. 

కటి, గుడిసె, 

పణిప్పెన్. 
కటి కె, గుడిసె. 

నీర్ మొండువరున్ 

కన్న డమ కటు a (పట్ర 

కవాడ్క, వంచి, 

మచ్చుగళ సీక్కె సీరెయ సపంచెక 

చుంగు, 

రేశ్మెయ కుచ్చు హారళిన కప్పు, 

చమరీమృ గ, చారీ, 

సీ తె, పార్వతి అంగారక, 

అంగారక గవా, గుట్టద మల్లి గె, 

కోడనీగ, 

మెనియ తోట, 

గుడిసలు, గిడ, నీరనచా నె. 

పెంసరు కడియున కంబ. 

ఒందు పత్నీ, 

గుడిసలు, నీరు తరువచాని, బుడెపి, 

గుడిసలు, 

ఆ గాయమ్, గురామరమ్, 

వడిలఅకా, దురుమారుగకా, 
యవక్, 

గుడిసె, 

కపడముడ 

కటుంబమ్, మనెవి, కుళందెగళ్ ముద 

లియవర్ గళ్ , 

లేయ్యల్ వేలి, 

కుటనమ్్ వెటుదల్ , తెయల్ , 
ళు ర్ "mn 

కుటారమ్స్ పరువదమ్, 
€ం 

మెల్లియక డుగు, 

కర్ కళాల్ కటిీియ తర, తీకౌ, 
రో ఆ సై 

తప్పదు లేళు ముదలియవై వట్టుం 
కడి అడుప్పిల్ 'న్మనాగ చెంద 
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వటిలమ్, వెను వంజగ మ్ కడా, వక్ర, మోస వ్యాధి, 

దుర్శార్ల, కపట వుళ్ళవను, 

గుడినలు,. 

కుటుంబ, 

హానియువ కెలస్క క త్రీరిని, 

| పకొలియువుదు, 

పుట్ల సానీ వె, 

కలుహాసిద జీల జగతి, 

ఎలెవాచ్చు, హోొెలియు చేళు కడియః 

వుదు, ఒ లెయల్సి రువ దప్ప నాద బూది, 

స్వల్పహాా కై నోవు, ఈ ర్యా, కినిగె 



కుట ] శిల 
ట 

"బెజము, 
జ 

కటఅము, మొగ, 
వ అ 

కట, కక్సితము, మోసము, తంత్రము, 

కటప్రునాడు, కట్టు పని చేయు వాడు, 

కటుడాకు, పులియ వి సరి. 
లు నో ఎవి 

కడక. గంధము మొదలగునవి యుంచు 

కుర పము. మానిక, 

కుడితి, బియ్యము లోనగువాని కడుగు 

నీరు, 

కుడిసీరు, (శాగందగిన జలము, 

కుడిళము, మత్స్య విశేపము. 

మడుంగ ము, పొదరిల్లు, 

కడుము, భతమ్యువి శేషము, 

కతర్యము, సెపహొతుకముగాని వాదము, 

కతలము, భూమి (ప్రపంచము ఒక 

లోకము, 

కతిక. కంఠము. 

కతికంటు, స్రీ భూవణ విశేషము, 

కుతుక, కంఠము, 

కుతుకము, అనుభవింపవ బెనని యాస, 

కుతూవపాలము. కుతుకము, 

కుతుక, గొంతు. 
లాటీ 

కుత్సుకు(డు, దుర్మార్దుడు. 

కుత్సిత ము, నికృషము, నీచము, 
౬ 

కుదిర, గుజ్రిము, 

కుదుపు, స్వఫవమున గాలు లేనివాండు, 

తమిళము 

శాంబల్ , వయి[టువలి, పోరా మే, 

మం లి శై 

మగు. 

౧ 

వంజనెె తంచింమ్, కచ్చిత మ్, 

తెయల్ భారా, 

తెతబ్ల్షలె, 
రకు యూ 

కొడగ, చందనం ముదలియ మె చెత్తు 

కొళ్ళుం షా తీరమ్, 
Pane =) 

ఓర్ ఆళవు, 

కుడితి, ఆరిశి ఆలంబియ తణ్లీర్, పకు 

మాడు కుడిక్కు_ం తణీర్, 
ల 

కోడిపిర్ , 

కుడిశమ్, మిన్ మొదలీయ వగ, 

కడుంగమ్, పొదర్ నునె, 

కొళుక్కు కు 

ము టై క్కెట్ట తరుక్కు_మ్, 

కుత లము, భూమి, భూడలగమ్, 

కిళుతు, 
pea. 

ఇళ తెఒటి ళు ఒరువగా అబరణం. ఆతీ, 
= ట రుం 

కిళుతు, 
pa. 

కుతూవాలం, మిగుంద అసి, 

మింద ఆ, 

తొండ చెంబు, 

ఆటవకొం 
చు 

కుచ్చిదమ్, మోశమ్స్ అర్బ్చమ్స్ తాళ్న 
© 

కెయి 
ది 

కుడిరె, 

కుడిప్పూ సరియానని లె ఇలామవల్ అ "కె 

చఅనమ్యు చలించు, చలింపదిజేయు, | _ యువదు, తుళ్ళుదల్ 
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, 

ముగ, 

వంచన మోస్క తంతే, 

“నాలియువను, 

ఊటద బలె, 

కడిగి గణి, 
నొ 

ఒందు అళ తె, 

కుడియువ నీరు, 

మత్స స్టవ్ేేమం 

పూూదరును నె, 

కడుబు, 

“వింండియాగ మొదిర 

భూమి, 

కొరళు గంటలు, 

జఒందున గ 

కొరళు, 

అనుభవిసలు ఆ షే, 

కుతూవాణ. 

కతుగ్కా కొరళు, 
ఆబాల 

దుర్భార, దువ్వ, 

నికృష, నిద 
తి 

కదు రె, 

వాద, 

[పద 

అనీర చలనదవ్క కంపిసు, అలాడీను, 
(0 య 



జోడు] శకెలుయ 

సదురు, అనుకాలమసు, స్థీరరుణు అమ కదిర్, అనుకూలం, అధె యామల్ 

రిక్క నిలుక డఅగ సా లెవాని కుంపటి, 

కుండలు మొదలగు వాని కింద నుంచు 

సాధనము పొదు తగియుండు, సరి 

కుదువుకొను, నెలకోను, కదలక నిలుచు, 

కుదురుపాటు, కుదురుపడుట, 

కమర, తాకట్టు, ఆధి, 

కవి, సన్నని భూభాగము, 

కునికిపడు చూంగిపడుట, 

కున్న, కూన, 

కున్న (డు, బాలుడు, 

కున్నారము. గాజు చిప్ప, 

కోప సను, (కప్ప సము అర చట్ట, అవిక, 

పాముయొక _ సెతోలు, 

కుపితు(డు. కోపించిన వాడు, 

పప్ప. ధాన్యము 'మొదలగువాని రాశి, 

కప్పము, (ామము, బె నవారి పె, 
= య 

కుప్పీగంతుకొను, దుముకు, 

క్బువము, తేలుపునవ6 గిందు మిందు 

నుం చెడు కూచము, పాముయొక్క 

"పెతోలు, 

కుబకు. మటుగుజా, 
జ జ 

కుమారము, బంగారు గణి పుపిల్క చిలుక, 
ఉల య 

కుమారి, కూతురు, 

కమారిక, సొండ్లికానిపిల్ల, పార్వతి, 

కుమారుడు. కొడుకు, 

TD--25 

బాలుడు 

తమిళము 

నిర్బ్చనుు కూడా కూండు శవ 

యాగ ఇరువ్క_ం ఇడం, కమ్మాళ కా 

వీటి౯ అఆడుప్రు పాన పాత్తి 

రంగళ్ క్రీశేవివ్క_ం ఇమ్మా డు, 

మర లిక ఆడియికా పళ్ళం, (పాత్ర 

కుదికు పొడు, సరియాగువదు, 

కడిర్ పాడు, తుకొబం నీంగుదల్, సరి 

యాన నిలె, 

కడిర్ పాడు, 

అడగు. 

శిరియని అం, 

ఆఅశె తల్ వళి తల్, 
రు వి ద్ జానే 

కటి, 
లు 

"పయకొా, ఢిరువక, 

పీంగాణి అలదు గాస్, కలం 
య య 

జూకెట్, పెళ్ గల్ చ క్రైం కప్పాయం 

(కూర్వాసంు పాందబికా మేల్ 

తోల్, 

కోపి, కోవంగొండ వకొ. 

మోనవర్ చాళుం గిరామం, కుప్పం. 

కొంచెం ఉయరం కుదిప్పదు, 

పొందికౌా మేల్ తోల్, 

కళ్ళకా, గూని, 

పాక, కుడిరె క్కి, కలి, 

మగ ళ్ , కమారతి, 
ఎవి 

కన్ని పెణ్, యె, 

మగన్ , పు త్తిరన్ కుమార స్వామి, 
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కన్నడము [మనూ 

ఆనుకాలవాగ, అడోగిత స్ట్: అగసాల 

దవర కుంపటి, గడిగగ భ ఇడ గెసుళ్తు 

కుదురు మరగళ పాదు, 

“నిలవుమాడు ఫగరివిడుం 

నిశ వాగిరు, 
థి 

2 ్తిడు. 

స్లధూ భాగ, 
తూకడిను, 

కున్ని* 

చాలక, 

కప్పాయం, ఒక విధమగు _సంభమ్బు 

గాజికరట, 

కబుస్క కప్పస్క రవికె వోవిన పారె. 

కోప వ్యభావదవను, 

ధాన్యద రాళ, 

“జ్ , ఒందువిన స్తంభ హోవినపారె. 

కబుజు గగూను బెన్నినవు కళ, గిడ, 
య GG 

హాొన్నుు కదు రె యు క్ సు, కిల్లి, 

కుమారి మళ్లు, 

కన్య, దుర 

పక, శ్రాలక, పుణ్ముఖ దేవ, 



కును ) తెలుగు 

కముటు, కక్కునపుడు కంఠమం౦దు 

కుముద బాంధవుడు: చం గుడు, 

కుముద ము, ఎజ్జదామర, తె ల్లి గలువు 

నిర్భతిదిష్క నందలి ఏనుగు, 

కుముదిని, "తెల్లకలువతీంగ, 

కుముద్భంతే ము, 'తెల్లక లువలు విశేషము 

కుమ్మర, 

కుమ్మర పురుగు. ఒశానొక పుటుగు. 

కమ్మరసారిచుక విశాఖానత్న తము, 

కమ్ము, తో పుడులు, (ఇ ములు 

కుయు క్రి, కపటోపాయము మోసము, 

కకరంగ నాభము, క నూరి, 

కురంగమము, జింక, 

కురంగము, జింక, కోతి, 

ర 

కురియు, వరి చు 

యము 
౪ 

కరుంబము, 'సమూావాము, 

కరు, కం బళ్ళు నేయు ఒక గొల్ల జాతి, 

కురులు, ముంగురులు, త అ వెండ్రుకలు 

కురునిందము. కెంపు అద్దము, 

కురువు. ఒశానొక బేశము, అన్నము, 

కరుచేరు. ఒకానొక వేరు, 

కర్కు_రము, వక్క. 
కోటు ఫు, (వణము, 

కుణుమట్లము, లెస్ఫగావంగివది, 

కల్పం కొడుకు బాలుడు కో డెయెను 

పోరు? 

తమిళము 

కువముటునల్ , వాంలీనరుం కు లేట్ 
లు ఆడాలి 

కముదశ గాయకా, చండిరకా, 

"సెన్హామ్మరె, కుముదం 

తెకమేర్ దిశే యాసె, 

వెళ్ళాంబల్ , 

చె ఇళ ఛతామరె, 
వలి రుల 

వెణ్ తామరెక్కు_ళ ౦. 

క్షయువనక కుశవకా, 

ఒరువగె పుళ్లు, 

విళాకె, 

కళ్గుడల్క్ (శష్ట్రంగళ్ ఎ 

వంజనె త ంతిరం, 

కస్తూరి, 

మాకా, 

మొక్కా కురంగు, 

నార్ శాలి కర్ వీ, 

మళ పెయ్దల్ . 

గుంబల్ , 

కరుబకొా కంబళి నెశవాళకా, 

నెటియికా మయిర్, శిరియ కూందల్, 

కరువిందంు ఓర్ వై మాణిక్క_ం 

నివప్పుక ణ్ఞాడి, 

ఒరునాడ్కు సాద౦, 

ఒరువగ వేర్ (మణముళ్ళదు, 

నాయ్, 

రణము గాయం, 

కుఅంమట్రమ్, మగామట్టమాగ వెందదు, 

మొడు, 
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వనమున వికార, 

చంద, 

శఇంఫపుతావర్య విళికలు వె, నెర్భతి 

దిక్కి_నఆ నె. 

బెళికలు క, నెదిలె, 

ఓిళిక లువెగళ సరోవర, 

కంచారం 

కుంచారహుళ, 

విశాఖా, 

నూకు, దబ్బు, (కష్టగ శు 

కుయయు క్షి 4 చూస 
వాటి 

కసూరి, 
అవి 

జింక చిగరి, 

చిగరె కోతి, 

కుర్చి, 

సురిన్కు వరి సు, 
తె 

సమూహా, 

కురుబః 

ముందినకురుళుు కూదలు, 

కెంప్క్ర్రు కన్నడి, 

ఒందుడేశ, ఆన్న. 

ఒందు సువాససి ఇరువ జేయ, 

నాం 

Ye (వణ, 

విగషియదదు, 
౧ oD 

హు5గ్క శాడిన ఎ మ్మెకోణ, 



కోశ -] శతిలుయగు 
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కల్తిండు, కొడుకు బాలుడు, 

కులు, పాడియావు, 

కులకాంత, భార్య, 

కులట. అంకుటాలు, 

వలపర్వతము. (పభాసపర్వతము, 

కలపాలిక, తల్లిదం్యడ్రులచే నివ్వ (బడి 

"పెండ్లి వేయబడిన ప్ర 

కులము, వంశము, జాత్కి తెగ ఇల్లు, 

శరీరము, అతః పురము, 

కల సతి, వల స్త్రీ, 

కలసంభవు(డు, మంచి కఅమునందు 

బుటినవా6డు, 
లు 

కులస్థులు, ఏక కులమువారు, 

కులాయము. పన్నీ గూ ండుం 

కులాలక్, కుమ్మరి, 

కులిశ ము, వ జాయుధము, 

కలీనుండు, మంచినకులమున. బుట్టిన 

వాండు, 

కలుకో శృం కార చేస్త, పూయు, 

"మేయు, వేయు, పోయు వణుకట, 

కదలించి కులించుట, 

కల్యుడు, గౌరవింపదగిన మనుష్యుడు, 

కవలము, కలువు ముత్యము, 

కోవలయము, కలువు, భూమి, 

కువాదము, కపటము, 

కవాదుండు, పరులఅదోవమును పలుక 

వాడు, 

కోవేశి, చేల బట్టి వేయు బుట్ట. 

ఘర్, (తాడు, 

ఫళము, దర్శ ఒక ద్వీప ము పలుఫు, 

సళ్ళు, 

తమిళము 

(వయ్యకా, 

కారాంపకువు. 

ను నెవీ, 

నడ తె కాటవళ్, 
జూ ల 

కలపరువదమ్, మిగ ముక్కి యమౌన 

మలె, 

కులమగళ్ తాయి తం'దై గళ నాల్ 

మణం కెయిదు కొడుక్క_ ప్పట్ల ఫంక్ 

కులము వంశమ్, జాలీ ఇన, ఉడల్, 

వీడూ అరమనెె కుడి, 

కకలమగల్ , 

కల సంబవకొ, నలకులసి ల్ ఊది తకకొ, 
య pane) poe. | 

ఒ| సేవల తె కేర్ నకర్, 
యా య: 

క యవడొా, 

కులిశమ్్ వజ్జి రాయుదమ్. 

కలీనకొా ఉయర్ ౦ద కుల త్రిల్ పిరంద 

వక్. 

| కలుక్క్కు_వదు, అకెప్పు మేయ్, అట్టి 

ఇరుగ చెయ్యిదల్ + నడుంగుదల్ * 

కులియుక్కా గొరవిక్కు_ తగుందకా, 

కువలమ్, తామరై. 

'పణ్ తామై, భూమి. 

పవాడక్ కపటమ్ కవడు కూదు. 

సిరరుడైయ దోపుంగలె ఎభ్టుబవకొ్. 

మిన్ గ శె పిడిత్తు పోడుమ్ బాడి, 

వశ, కయిర్, ఒరుతీవు, 
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కన్నడము ( వళ... 

బాలక, 

వోలినపకు, 

కులద కాం లె హెొండతి, 

జార, స్త్రీ, 

(పథాన పర్వత, 

ఆతాయితంచెగళు జా రెహోకి మాడికాట 
(J) 

మదువరాద హిణు, 
a) 

వంశము, మన్వె తాగా పంగడ, కరీర, 

ఒ ళ్ళెకలదల్లి సహుుకీిదవను, 
౧ ల 

ఒంచేవలద వరు, 

వాక్కి్యయగూడు, 

కంబార, 

వ్యజాయుధ, 

ఇ జ“ క్ర 

కులకు, హచ్చు, మేయు, వోక్కు నారిస్యు 

సురిను, | 

కలువ ముతు. 
pane] 

నెదిలె భూమి, 

ఫువాడ, 

ఇకిరరదోవ. గళన్ను ఎపోనువనుః 

పీడిదమోనుహోకువ బుట్టి. 

నాగ, 
౧ 

దర్శె; ఒఉందుదివి, న్, 



వళ) శెలుంలి ' తమిళ మూ కన్నదోమా, { వళ్ళు 

కరళలము, “శే నము, తృప్తీ, చేర్చు. కళ ల్, నలమ్, 
శేమ్క దక్ష చె ళ్ళ ప్రీ, 

కళ్లికు (డుం విశ్వామ్మితుని రండీ, కుశికన్ , విశువామి త్తి "నిన్ తగ ఫ్పన్ , | విశ్వామ్మితేన తంచెం 

కశీలవుండు. అ సేకచేశములు తికుగునట్లి కశీలవన్, పఅజేళశంగళ్ శుటివందు ఎల్ల దేశగ ళుసు త్తి బందవను, వాలీ క్రి 

బటు వాండు, వాల్ఫీకి, నటుడు, అరశర్ గ భ్ పుగళ్ పొడుబవన్, నట, 
వె 

వాల్మీకి నడిగన్ 

కళు(ండు, రాముని సెద్దకొడుప్క పాపము | కళు?డ్కూ రామరు_డైయ ఉజరియకుమారన్ , ' రామనహీిరెముగ,
 సాపి, 

వేసిన వాండు, పావం శెయివవకొ, 

క సంది. ఇటబువచోటు. పోదాద ఇదమ్, ఇక్కు_టాద సళ, 
ee అటి 

కు శేళథయము, పద్మము, కు శేశయమ్, తామరె. పద్మ, 

కుషు ము, వ్యాధిని శేష ము, కప మ్, ఒరువగ నోవు. కప వ్యాధి, 
@ © య అ 

కు సీదముం వడ్డికిచ్చి జీవనము వేయుట,  కసీదమ్, వడ్డీ వ్యాపారం, బడిఇంద జీవనమాడువదు. 
G8 

కుసుంఛ ము, కుసుమవు పు, బంగారు, కుసుమ ప్రప్పహ్క్ పాస్, కుసు మెహువ్వు, బంగార 

కసువు, ఒకానోెకి చెట్లు, కసు మె, ఒరువ "డిం | వసు మె, మొలకి, 

కునునముము. పువ్వు. ఫుష్పుమ్, పుష్పు. 

కోను మేషుండు, మన్న భు౭డు, కోసుమేవకా, మవ్శథ క, మన్మథ, 

కోనూలము, ధాన్యముం చెడు గరిససి; "సెల్ వెక్కుం పరియకూ డె, ధాన్యదకణజ, 

క చుంబరి, కొ తమిరి, కు సు3బర్కి కొ తిమిరి, కొ తంబరి, 
అత అట్ అనాది pan అతి 

క సునుండు, విషువు. విషు, ఇరుమాళ్' విమ, 

వావి వ్ xX ac 

ఘవాన, కపట చర్య. మాయ, మోసచ్చెయల్ * కపట్క మోస 

కవానము. ఎలుక్క పాము, ఎలి పాంబు, ఇల్కి హోవు, 

కుహారము. గువ్వా, ఒజ్జము, కె, గుహ బిల, 

క్షహోళ, వాద్యవిశేసము, ఒరువ గై వాద్ది మమ్, వాద్యవి శేష, 

కుహువు, చం దకళ కనుపడని అమా | అమావాశెం చంద్రకళ కాణి సద అమా వాస్య, 

వాస్యం 

కులీంము, ఎండి, నండు. నళ్లి, ఏడి ఎసడి, 

కుళుక్సము, రాలి ఎలు, కొల్లు, ధాన్యవిశేష్క కదిరెగ ళ ఆవోర, 

కుళాయి, టోపి, గుడ్డడోపి. తొెప్పి, కల్తాయి టోపి, 
య 

యm 

కళ్ళుపోతు, ఏడుపుగొట్లు, (కుళ్ళుపోతు, | అశుగా, పొరామైయుళ్ళవకా, సుత్ఫేరవుళ్ళనను, అనూయదింవ ఊరియ 

వను. 



జూం) తలుగు 

కూ (క, అఅిప్ప, 

కూత, ఆర్త నాదము, కూ యుట, 

కూతురు. కొమౌ రై, 

కూ చిమారు(డు, స్రరుషజాతుల నాలు 

గింటిలో నొక ్షాతి, 

కూచము, చిన్న _సంభము, గూటము, 

కూ జితము, పముల ఆరప్ప, 

కూటమి, కూడిక, నురతము 

కూటము, కొలువుకూటము్య వావడిీ, 

అమ్ము, కపటము (పోగు, బొంకు, 

- దుఃఖము ఇల్లు, 

కూట ళాల్ళులి, కొండ బూరుగు చెట్టు, 

కూట సాత్యము, అబద్దపు సాక్ష్యము, 

కూట స్థలము, సన్వశాల మును నొక 

విధమున నుండెడు ఆకాశము మొద 

లైనవి 

కూటసు6ండు, వంళ మాల పురుషుడు, 

కూటా గారము, మేడమీది ఇల్లు. 

కూటము, 

కూటీసీళ్ళు, పుల్ల నీళ్ళు, 

కూటిముక్య ము, మనుష్యుల వేత చేయ 

బడు ఒక దినుసు ముళ్యము, 

కూటు, వెండితో చేుబడిన గరి సి, 

కూటు(డు, తాయి తొలుచువా:డు, 

కూటువం, గుంపు, 

కూటువమూక, (పో త్సాహపజుచి యక్క 

డక్కడ వెదకి తెచ్చిన పిటీకిబలము, 

కాడ, సహీకముు చేర్చు, 

కూడంబడు. చేయ, 

ఈమీళే ను 

కూ 

కూ వల్, 

కూవల్ , ఉయిర్ శాగ కత్తల్ , 

మగలళ్ , 

పురుడజాతివ” చాకాగిల్ ఒకారె, 

చేరొనదవకా-. క్ 
చిన్న కంబం, కూ చ్చక, తూణ్ , 

పరవెగ కా కూవుదల్ * 

కూడుదల ళంబో” మొ. 

కొలుకూ్క్కూ డం, వీట్రి౯ కూటం, ఇల్లిల, 

కూట్లం, వంజ నె, పాయ్ మాయం, 

తుయరం ఇల్, మె, 

మె, ఇళవంపరు ల్రీకురం, 

పాయిసాట్బియం, 

ఎప్పోదుం ఒచశేవిదమాగ యిరుక్క_ం 

ఆగాయం పో(నవె, 

కల తికా ముదల్వక 
ను! 

మోడిమోదు వీడు, 

కూడం౦ం, 

సాతీరం శో తీకొజలం, కంబి (తణి 
ణి ఎట ౬ 

ఛోరు, 

యె అసల (2) 

'వెల్ళిక్కు_రండి, 

కల్ లే త్ ఇచెయిబవకొ, 

కూటం, 
ప) 

ఉశ్సావాప్పడు త్తి ఇణైెక్క_ప్పట్ల పోర్ 

వాడ, శర, శేర్క_ పట్ల, మిగుడియాగ, 

శీర్, 
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కన్నడోమా. (జూడ 

గావుకూ పు కిరుచువుదుం 

కాగ్క ఆ రనాద, 
nr.) 

మగళు, 

ప్రరుప జూతిగ ళల్లి జబ్బను 

సణకంభ, నాట 
ఆం 

పవృగఅ రుత, 

నేర, సురత, సంభోగ, 

ఓలగ చావడి, దూరు కపట్క కప్ప, 

బొంకు, సుళ్ళు దుఃఖృ్య మనసె, 

మ టెగ ళల్లిరువ , శాళ్ళులీవృతు. 

కళ్ళసాక్షీ, 

ఎల జేశెగళలి జం జే సమనాగిరువద్యు 
య య 

ఆకాశ్, 

మూల పురుష, 

మేలట్లణద మేలిన మౌని. 

కూట, 

గంజి అన్న బెరనిద నీరు. 

కృ; తీము ము త్తు, 

కల్లి తె లెసహాోకవవను. 

గుంపు, 

అంజుబురక గే ఉపబ్బినీదరె బంది ర్ట 

సావా సగళు, 

నకాత వాగి, నహీ, 

సేరు, 



కూడ ] కెలు(గు తమీళేమా కన్నడము (హరు 

కూడ బెటు, చేర్చు, శేర్చి"పెటు, తార్చుం కూడ వె రల్క్ శేమిష్పు తొగశేర్, | వళగొళిసు, కూట నెమాడు, 
లు A) త చి 6. 

కూడలి, రెంటి మూటి కూడిక, నదీ సము, 

(దముల సంగమసఅమా, "కేంద 
- @ 

సానము, 
థి 

కూదలిజాయి, ఎలజాయి. 
cn 

కూడలిరాయి. రెండుపంచలు చే రెడు 

కూడిక, చేరిక సంయోగము, 

కూడు, &ై న్న ము, ఖా రె దు 

ఆఅంకములను మొత్తము చేయు, 

తగు 

కూడుదఅ, లాభము కూడునటి వడి, 
ట 2 

కవూన, పిల్ల, బిడ్డ. 

కూపము, నుయ్యి, ఓడ, కంబము, పిటేీది 

మాది గుంచే, చెలమ, 

కూ పారము, సము దము, 

కూపి, కప్ప శాజుకు పప్పు, 

కూ పెట్టు, ఆఅజచుు మొజయిడు, 

కూర, వ్యంజనము తోటకార మొద 

లెనవి, వండిన పదార్థములు 

వంకాయ మొదలె నవి, 

కూరలు, పొరలుట, 

కూర పనుపు, కూరలో వేసెడు పసుపు, 

కూరిచి. (కూర్చి) గుణించి, 

కూరిమి. (కూర్మి స్నేవాము, 

కారు, కలుగు పోందు, దున్సిపోవు, 

కూరుకు. (కూర్కు_)) నిదించు, నిద, 

కూరుచు. (కూర్చు కూడ6 బట్టు, (ప్రియ 

పడు, 

కూర్చుండు, (తారుచుందుు ఆసీను6 

డగు, 

కూరయపరి. (కూర్చురి కూరయ్ళృనటి వాండు, 

కూటు, శంద్కి ేరుమిడం, కూడుమిడం, 
A) 

ఎలె కల్, ఎం ర్ 

శండికల్ ఎ లెక్కు.ల్ + 
యం 

ఇరండు నునెగళ్ నడునిల్ వరుం 

రణీర్ కావాయి, 
ty) 

శేర్కె 

ఎణ్ గ శె కణక్కి_ల్ శే రుహూడుదల్,, 
య హి 

కూటుదల్ , లాబం ఆదాయవమౌనదు, 

కూడుదల్ వడ్డె. 

కళ కాడె, 

కిలారు కూవం, 

కడల్, శముద్దిరం, 

పింగాణీ కగెరా కం. 

కూవుదల్ , 

కర్కి ముళక్కీ_రె పోనవె, 

పడుకె హూాయిల్. పెరళుదల్, 

సమెయిర్ క్కు పయక్పడుం మంజళ్, 

పటి, కురిత్తు, 

ని నేగం, నట్పు, 

ఆన, ఆగుం, నిగ ళన, త వరిప్పోన, 

తూకం, తూంగుదల్ , 

శేమిప్పు, 

ఉల్ శారుదల్, 
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కూడల, సంధి, నదీసము[ జ 'సంగమ్క 

శం దసాన, 016 థీ 

మూలయక ల్లు ఎలెకల్లు. 

ఎరడు నగోజెు ళు సేరిద కోణదకణ 

మాడిద జలదారి తూవు. 

సేరిక్క సంయోగ, 

కూళ్కు అన్న, హోొందు తగ్గ కూడిక, 

లాభ, 

మరిమగు. 

భావి వాడగుకంబ, పీ రె x ళ్ మేలిన 

తగు, నీరినకుళి, 
౧ 

సము ద, 

గాబాన వడికి, 

కాగ్కు "వెం రెషడు, 

పళ్య, శాప సస్యపక్వ వ్యంజనగ ళు, 

హపారలు, 

పల్యద లీ హోకు వద కె... ఆఅరిపి౯ా, 

కురితు, 

స్నేవా, 

సంభవిస్కు ఆగు హహోందుదణీ లము, 

నిదె తూకడిళె, 
న 

(పియవాగ్కు సేరిసిఇడు, 

ఆపీననాగ్క కాడు, 

కుంతిదవను, 



క్ష గాతొకాడు. 

జారు ] శీలి 

కూరుపు. (కూర్చు ఘటన గు డ్డ అ ను 

కలిపికుట్టు, 

కూర్చము, దర్శపిడికిలి, కనుబొనుఅ 

నడుము మో సము 

కూర్చురము, మోచెయ్యి మోంకాలు, 

కూ ర్చా'ససకము, చొశ్కాం అవిక, 

కూర్మము, తాబేలు ఒక ఊప 

వాయువు, 

కూలంకషము, 

యయిన, 

కూలంబడు, కూల్బు పడు, 

కూలి, పని చేసినందుకిచ్చెడు ధనము, 

సము దము, పూర్తి 

పన్ను, 

కూలి వాడు, 

కూళము, పొటు, 
లు 

హ స్మెండము, గుమ్మడి, 

భూళ, దుర్యారుండు, 
౧ 

కృతకము, కృత్రిమము, 

కృకకృత్యు (డు, ధన్యు౭డు, పని పూర్తి 

మమెన వాండు, 

కృత ఘ్నుండు, వేనీన మేలు నుజచిన 

వాడు, 

కృతజుందు, వేసిన మేలు నెటుంగు 
ఫ్లా 

వాగు, 

కృ మాలకము, నల నాట, 
oo 

| నప్పెహళం, పొట్టు. 

"అంబటి, 
1 హా 

ఈమిళీ వజ 

శేరు 
అత్ 

సంబవం, శేర్కైె, తు ణీ గ క్ష్ 

,లేప్పదు, 

దరుపెప్పల్ , దరపెన్క_చ్చం, 

ముళంా, 

లం రవికె. 

ఆమె ఆమె అవతారం, ఓర్ ఆప 

వాయు, 

కడల్, కడల్ క రై మెయొట్టి య, ముడిన, 
మ మ © 

విళ్ళు కీ శేఎళు, 
శ 

కూలి వేలె సెియిదదర్కాగ కొడుక్కు 

ప్పట్ట పణం, 

ఠం 
॥ 

తొండ, 

"శయరె్కెప్పొారుళ్ , 

గట్టిక్కారజా, 

వేల ననాాగ ఆరిందవకా నేలె 

ముడి త్రవకాం 

క 

న్ననియిల్లాదవకా, 

న (సి చాయ 

193. 

కన్నడనూ ( కర 

ఘటన బటెగళ నీరినీ హొెలియువుదు, 
=) 

దర్భదహీడి క, కన్నుబ్బుగళ నడువన 

సళ, మోస 
థి 

మోణగ మోణగాలం, 

అంగి, రవికె, 

ఆమె, ఓందు డరాపనాయు. 

సము ద్య సంవూర వాగపిదుు 

te యి 

విళు, 

కూల్కి తెరి, 

| కూలి కా_.ర4 

' వోటు, 
Ce) 

' కంబళి 

తొండ, సరట, 

| సమర ను. 
థి 

కెల సవన్ను పూ ర్తి మొడిదవను, 

1 మాడిద ఉప కారవన్ను స్మ్మరి సదిరువను, 

1 నొంయె, 

| మొడిద ఉపకార స్మృతి ఇట్టుకొండిరు 

వను 

కరినాబె 



కర్ } కలం 

కృతము, చేయబడినది, (చూ, |క్రీకము, 

ఇదివరలో 

కృతా తుడు, యము (డు, 

కృ ఆాద్ధండు, ధన్యుండు, 

కృతి. చేయుట, (పబంధము. చదువరి, 

ధన్యుడు నేర్పరి, 

కృతు(డు. కడుపుశాటివా(దు, 

కత్తి తోలు, వెట్టువపై పట్ట, ఒకా 

నొక చేవత. 

క్క త్రీక, ఒక నకు తము, 

కృ త్రివాసుండు, శిన్సుండు, 

కృత్య, వేయుట, పిశా-చము, 

కృళ్యము, పని, వేయందగినదిం 

కృ తినుధూపము. అనేక పరిమళ్ వస్తు 

_ వులను కలిపి చేసిన ధూపము, 

కృ త్రీమము, మనుష్యుల వేం జేయంబడినది, 

ఊప్టూదిను సుం 

కృప, దయ కనికరము, 

కృపణము, పురుగు, 

కృపణుండు, లోభి కుత్సితు(డు. 

కృపాణము. కల్తి, 

కృపాణి, కత్తి క తెర, 

కృషాళు(డు, కనికరముగల వాడు, 

కృపీటము, కడుపు నీళ్ళు, 

కృపీటయోని, అగ్నిం 

కృపుండు, (దోణాచార్యుని మజిది, 

కమి, పురుగు లక్కు, 

కృళము, బక్క, సన్నము, 

కృళానువు, అగ్ని, 

కృళశించు, సన్న! ల్లు. 

కృషి, సేద్యమ ౩ (ప్రయత్నము, 

ఛమిళనము 

శెయ్యప్పట్ట'ు, 

యమక, 

కరుతా రకొ, కారియశిది పి టళకా, 
ఇది ద 

శియిగ, శయ్యుళ్, పడి తవకా, 
ర శి 

నిపుణకాొ, 

దకిగ్తినక్కా వయ్యిటు శోర్ లేడుబవకా, 

చర్మం; మరప్ప స్రై, ఒరుటేవ తె, 

శివ పిరుమాకా, 

ప ప్ర క్ల ,పణి శయ్య త్త గాదు, 

'పలవాళనె పొరుళ్గ శి శేర కదంబం, 
యెలా యెలా అబా 

మనిదర్ గళాల్ (సా య్య పటద్యు ఓర్ 
వ్ 

విదమాన కప్పు, 

పుళు, 
కరుమి, కెటకళకా, 

(J) 

వాళ్, 

వాళ్ , 

కిరు పాళ కా, ఇగక్కు_ం ఉడెయవకా, 

వయిర్ , తజణీర్, 

౯, 
నెరుప్పు, 

క పం ఎ్రపౌనార్యర్, (దోణకి కా మెక్తు ర్, 

కీరుమి ఫుళు ఆరిపుణ్, ఆరక్కు._ 

మెలిందదు ఇళి తదు, 

"నెరుప్పూ, 

ఏళ తుపోగుదలొ, 
దు వ 

' వివసాయం ముయత్చే, 

£00 

కన్నడమా (కృషి " 

మాడల్బ్పటదు; 
లు 

యమను,ః 

ధన్యః 

మాడు కవన పబంధథ, ఓదువను, ధన్య, 

నిభుణా, 

పొ క్రైగాగి జీవిసిుువను, 

తోలు మదతొగటి దిగుడు, ఒందు 

దేవతే, 

కృత్తిక నక్షత్ర, 

శివ, చగ్భుధారి, 

మాడువుదు, పిశాచ పమోగ. 

కార్య, మూడ బే కాద కలస, 

ఎల్ల నుగంధగ ళ మిశ్రమ ధూప, 

పొసి, నీరు, 
లు 

అగ్ని, 

(దోణాచార్యన మెదున, 

హుళ్కు అక్కెం, 

గణము ఒడక, 
C3 

అగ్ని, 

సగణగాగు, 
ణా 

'చేసాయ, ఒక్కు_లుకే న యత్న, 



కృషీ. ] తెలం. తమిళము 

కృషీనండు. (కృషవ6డు) కృషీ వివసాయి, పెర్ తొళిలాళకా, 
వలు(డు, సేద్య-గాండు. 

కృష్ణము, లాగ బడినది, ఓక సారి 

దున్నంబడిన భూమి, 

కృషి, దుక్కి, చదువరి, 

కృష్ణ. ఒశానొక నడి _దౌపది, (దాత, 

కఇపషకర్నుండు, దురాఇభారుండు, లిణ “శ 

కృష పక్షము, కాకి, 
ణం 

కృష్ణుండు. విష్ణువు; అర్జునుడు, 

కృ సఠము, పుఠగము, 

క పము, ఏర్పాటు చేయబడినది సంగ 
గది 

వాము, 

క్ పీ, ఏర్పాటు, 
స్తు ఎని 

కాందమ్మి. ఎర్ర దామర, 

కెంపు, పద్మరాగ మణి, ఎటు ఫు, ఎఆనిది, 

కెంప్రుకంటి, కోకిల, 

"5ంపు గాము, అంగారకండు, 

కెంప్రుసవతు, స్వాతీనత్న త్రము, 

కైడ, పార్ళ్యము, 

కెడప్రు, పడంజేయు, (తోయ, చంపు, 

కడయు చచ్చు, 

"రలు, అతిశయించు వెల ేగు, 

కా (కు, నర స్సు 'సమి పము, 

TD— 26 

అగ గ ళు . ఇకుక్క_ పట్టదు ఒరుదరం ఊ న్లబూమి 

పడి తీవకొ, 
ఆ 

ఒరుఆజు, దిరా శు, దిరౌపది ((చౌపది 

కిటనడ తె ఊళ్ళవకా, 
అ ౫ 

కరుప్పానదు ఇరుంబు, కటుప్వు నిలా 

షలాద శాట్కళ్, కౌక్కున్, 
య 

సిరుమాలళ్, ఆర్ జానకా, 

పొంగల్, 

3 

ఏర్పాడు సెయ్యప్పట్లదుు శురుక్కు_౦, 

ఏర్పాడు, 

E 

సినానురె. 

ఒరువగనుణ్లీ కశివందదు, 

కుయిల్ 4 | 

అం గారకడొ, . 

సువాలి యన ఒరు నట్బ త్రీరమ్, 

పక్కుం, కడ, 

poe) భగ 

బాగు మరణమాగు. 

అతిళ యిక్కు_ మ్, “ేంగుమ్, 

ఏటీ, అక్క._ం౦పక్క..మ్, 
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కన్నడము [Te 

ఎ శేయపట్టదుు, ఒందుసారి ఊళిదభూమి, 

ఒందుగ డమ లై కీదునను. 

దురాచారను, 

ta Ox) ' యా 

హుగ్గి హెసరబేశి అక్కి_జేరినీ మొడిజ 
౧ 

అన్న, 

ఏ ర్పాటాగిరువుర్యు సం గవ 

ఏర్పాటు ఆడళి తె, 

కంప్రుకమల, 

పద్భరాగ్క కెంపు కెంపాదదుం 

8A, 

అంగారక వా, 

స్వాతీనత (త 0% 

కడ పార్గ నా. 

దిరిసు కెడవ్ర,, దొబ్బు, కోలు, 

మరణిను, 



చంద ) రిలంక 

కీం(దపభుత్వము. (ప్రధానపాలక 

వరము. 
౧ 

శకీం ద మం(తిసభ, 

"కేం దము, వృ కృనుభ్య స్థానము అన్న 

మునక ఏడవస్థానము etc. 

కేక, ెద్దకూ(క, నెమలికూ (త, 

శీకయము, ఒశానొక జేశము, 

శీశావళము, నెమలి, 

*ీకి, నెవులి, 

కేడ, ధూర్తుండు, 

*ీడించు, తోలం:గు, అలతమ్యుముచేయు, 

జడము, అలవాటా ఖభేటక ము, 

*శీణిక, గుడారము 

శీర కి మొగలి శేదణి, 

శకీతనము, కొక్కెమ్యు గటుక్సు ఇల్లు, 

శీతువు. ఒకగ వాము ధూ మకేతువ్రు 

బెక్కె_ము గుటుతు, అగ్ని, 

శీడారము, శివ కేతు, 

జశేడారకంకణము, ఒక దినును కంక 

అములు, 

జీ డారుండు, శివుండుం 

శీయూరము, బాహుపుగి, 

శేరళము ఒశానొశ దేశము 

"జేరు. పరివానీంచుం 

*ీరవు. విజృంభణము, 

ఈమిీశమః 

కే 
మద్దియ (మభ్య) అరకు, 

'వాద్ది చు 

ట్ర తిక వద్దియం, ఇలగ్న ర్రీర్ క 

ఏళామిడం 660. 

శే త్ తగ § జె 0 

ఎవి యు 

వ 

“క్రీళయక్, ఒరుదేళ త్రీకా పెయర్, 

శే శావళమ్స్ మయిల్,, 

యేక “పెణ్ముయిల్* 

శేటకయర్, యమపాళమ్, 

శేడక్కా దూ రక, కెట్లకలా, 

శీడిప్పుదు ఠప్వవదు, 

శేయిదల్, 

శక్రీడయమ్స్, పె, 

క్షీణ కె గా గూడారమ్స్ కేశి తడాగం, 

కీణర్, తుంవు, అగలళి, 

తాళంబూ. 

అలతీయన్ 

కొడి కన చిన్నం, వీకు, 

నక్ష త్రిరం, విన్నర నెరుష్పు, 

శీడారమ్, శివ థృేత్తిరమ్, మయిల్ , 

ఒరువగె వళి యల్, 

పరమశివకా, శివెపరుమొకొా, 

తోళ్ అణి కేయూరహమ్, 

కేరళ నాడు, 

కీరుపు, 

నీనమురుడల్, 

శేత్కు ఒరుగిరుగమ్స్, దూమకేతు, చాల్ | 

శన్నతనూ (శీత 

శ్తేం దయభుక్వం 

కేం దమం తీసి, 

వర్వుళద మధ్య పచేశు లగ్న క్కా వీళ 

నియ స్థాన etc. 

(క్ర యంత వా ఫ్వని, 

కాగు, నవిక్న కాగుం 

పశ్చిమో త్తవ భారతద రాజ్య, 

నవిబు, 

నకం, 

వాగు, యమ పాాళో, 

శేడ్క ధూర్త, 

అలక్ష్యుమాడు, జరుగు 

ఒందు ఆ చుధవిశేవ, 

తటాక, గుణార, 

కేదగి, 

చావుట్క గుర్తు, మెం 

ఒందుగవా భామ కేతు చాన్సు, 

అగ్నిం 

శివ కేఈ, 

ఒందువిను సు వా స్తనూత్ర, కైకటక, 

శివను, 

భుజద మాంసపురి, 

ఒందుదేళ, 

వరిహాస, 

విజృంభణ 



శీల) రిలుయక 

శీల, వేయి, శొందము, 

*ేవరి, కేవుపు చ్చుకొను వాడు, రడ 

శేవువ ఫుచ్చుకిొ ఇ్న'వాయు, 

కేవలము, తమృ_క్క అనమపత్నము, 

*శీవలుంకు, పరమాత్మ. 

శకేళపాశము. కొప్పు, నీగ 

్ల్షర్ణమార వము, దువ్వెన, 

చా ౧ 

ఆక్ట్ వ్యు, వెండుక, కురు జేరు, 

జరి జళానొక రాతనసుండు, 

"కేసరి, ఒళానొక మృగము సింహము, 

నాగ కేసరము, పొన్న టు, 
౬ 

"కేసర్లు, వద్ధ లోని భేదములు 

కేళి, ఆట, స్త్రీపురుష పరిహాసము, 

*శీ్రిక§, నృత్యము, 

*శీలిశాడుట, నాట్యము చేయుట. 

శేళి ౯ సచివుడు. కూడనాండు వాడు, 

శశికీలుడు, నవ్వించు వాడు 

క. (కయి శేయ్యి తొండము, 

గడియార, వేతిగ డియా రముం 

కైంకగ్యము, నేవ, జీవ్సనికింజీయు సేవ, 

కక, (కయికు కెకేయి దశరథుని 

చూడ వ భార్యం 

తమిళము . 

| తుంబిక గ్ా 8 

శేవరి కేవువాంిసిరఃక్కా ఓడలిల్ 

ఏ ్టటువదకుక్కా_గ వాంగుం వరిం 

జేసలం, మొకం, క ళెందపతుం, 

శేకలకా కడవుళ్, 

"శశ పాళమ్్ ముడి, త లె ముజిదల్ , 

శేళమార్ జనమ్, శీష్పు, 

శశమ్మ్స్ ముడి వరువేరు. 

కేశి ఒకు అగక్కు_కా, 

కేసరి శింగమ్, ఆగాయ గనునక్స్ 

శీసర్కి అరి?యిల్ జరువెౌి, 

విళేయాట్లు కళ 

లి కలి వి టు సీ భీ క్ట 9 ట్ర ఆరా శ₹యాట్లు, ధులు 

పర్ గళ్ పరిగానకమ్, 

శేళిక్క, నిరు త్తి యమ్, 

కేలిళ్క్ళా యాడుదల్, నాటియం 
6. ౬ 

"జశయిదల్ , 

కూడవి ₹ యాడ బవన్, 

శేళికీలన్, శిరు వ్మూట్టుగిరవన్ 

E 
Qe 

చ వై రుంచ్ క్రై. 
కెగడియారమ్, 

కంకర్యమ్ సేన, పణ, కడవుళుక్క. 

సియ్యుంపణి, తికుప్పణి, 

కేయి్యిి దళరదనిన్ మూా(కోం మనెవి, 
ర . మనా 
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కుర, నాగ కేస మ్ పొన్న శెదిం 

కన్నడము (Fక 

| ఆ నసయనసాందడి, 

ఓడె కుకాలి “శేవు” తక్కొాళునను 

హడగిన సుంకదవను, ' 

మా్క సంపూర్క, సత్యవాద్య శుద, 
+ a థీ థి 

పవిత్ర, 

పరమౌత్మ, 

త కఇకూదలు, గంటునీ గె ముడి, 

శాచణీ కౌ, 

కూదలు, ఒందు బగెయకప్పాద సుగంధ 

వన చేమ, 

రాక్ష 

సింహ, నాగకేసకు పోొన్నదమర్య 

వకుళ వృ కం 

సధ 

కంపుబతే, 

కీడాత టాక, 

ఆకె స్త్రీపురుషర పరిహోస్క మాతు 

శం గళ చే, 
\ | ఈల 

న 4 ఖీ 
నాట్య మౌడువుదు, 

జ తెయ ల్లి పరిహోసదింద ఆకికొళ్లు వను? 

నగ గ గురమాడువను, నగెసుననుం 

శ, సాండిలుం 

7౯౫ డియార, 
ర్ు 

సేవ చవర పే వె, కైంకర్య, డో 

దశరథన మూర నియ హెండత్కి కక, 
_ షష 



-్రళ్ట] శీలం 

ఆళి టు, సందర్భము. 

ఒ లు 

కకాొను. (కయికొ ను) వూను; 

(గహీంచు, 

శి కోలు, (శయికోలు ఆతంగీశారము, 
భా 

శా చాఫులు, నమస్కారము; 

క జీతము, (కయిజీత ము) బ తేము, 
యూ అలనే 

ఇ కాటు, (కయిజాణు) రజను, 

"కట భారి, వెన్నుండు, 

3 డర్యము,. కతివేపశెటు, 
CU వని 

కత, (కయితే కవిలేషేము, 

శతాళము. చేత వాయించు కంచు 

తాళము, 

ఆదండ, (కయిదండ్ప వా సావలంబము, 
రుం 

a -) 

కదు (క యిద్యు కా(జాపిట. 
ఘా టు 

కె దువ, (కయిదువ్రు ఆయుధము, 

కాపు, (శయిఫు) మత్తు కపటము, 

విధము, 

కాముడి, (కయిముడి) తాళ వాద్య 
మ్ 

విశేసము. 

౩ మూడు పు, నమస్కారము, 

, (కయిరడు) అశంవెేేషము, కరడు (కయి డు | 

"కెరవబంధువు, (క రవమి।తు6డు) 
9— మ్ 

చం(ద్రుండు, 

ఇశరవము. తెల్లగ లువ, 

క రవిణి, తెల్లగ లువగల కొలను 

క రవు(డు, జూదరి, పగవాండు, 

= లాగు. (క యిలాగ్ఫు కెదండ. 

కలాటళాడు, (క యిలాటశా6డు 

కషప్పెతు(డు, 

శలాటము (కయిలాటము మాయో 

'పాయనూ, 

తమిశేమూ 

టు, సందర్నమ్, కక మై, సంద ఖ్ 

క కోలు, అంగీకారం పెళరుదల్ , 

౩ వీటల్ , వణక్క_ం "తెంప తల్, 
య్ చి 

ఇచి 

కై కూలి, 

పటాక తి వాళ్, 
లు అలాని 

ఇటబారి, శ్రీకృషబగ వాన్ 
గ bo) 

కవిచె. 

కతాళమ్, కఇయినాల్ తాళంపోడుం 

ఎంగ ళ తాళమ్, 

పదం దై, క కొడుదల్ 

"5 దువ్వు ఆయుదమ్, 

3 
ర 

పు, మత్తు కవడమ్స్ విధమ్, 

కెముడ్రి (కయిముడి) తాళ వాద్ది 

య లిల్ ఒను,ః 
ar. ల 

కరడు, (కయిరడు, వదిై, 

శిరవబందు, (కరవమి తిరన్ )చందిరన్ , 
రు వా అణాల 

కరవన్ , చల్ తామరె. 

కరనిణ్సీ చెణ్ తామరేె క్కు_ళమ్, 

కలాటశారన్ కెడువుది యుడయ 

వస్ 

చైలాట్లమ్, మూయో పాయమ్, 

204 

౨ కొళ్ళుదల్ , నిర్వగి త్తీల్ , గిరగి త్తల్ , 

కరవన్, కూదాట రన్ ప ॥ 
a 3 దారా సం న్, పగైవిన్, 

| సందగ్భ, 

గ్రహీసు, పాను, 

అంగీళార గవాణ్క సమ్మర్ , 

"క ముగి తె నమస్కార, 

5 కహూలియవను, భత్య, 

ఇ జరు బగ్గు వాలు 

(క్రీకృవ్ణ్న నుం 

కరిబేవు. 

కవిత్వ, కవితే, 

కై తాళ? ళు, 

కె హిడియువుదు, వాస్వావలంబన, 

కాజావాక్కి. 

చశాయుధ. 

మత్తు పద్దతి కపట, 

ఒందునిధ తాళ వాద్య, 

కుదిరె, 

చందః 

చిళినెది లె, 

బిళిః;లువెగళ కొళవాళ్ళ, 

జాజాడువన్కు హా యవను, 

సహాయ, కె హీడిదు -ధెర్భకొడువుదు, 

కుత్సిత , 



ఎ లా) "కేలం౮॥ 
ముం 

5 లాససము, జండికొంద,. 

కౌలు, (కయిలుు ధాన్యరాళి కొల(త, 

వైవల్యము. మోతుము, 

క వసము, అధీనము, 

క వారపు చేతులు, ననుస్కాారము, 

"కై వారము, నమస్కారము స్తుతి ననిమ 

యం-చచు, 

ఆశకి, ఒక *శావ్యవృ త్తి, 

జ్ సన్న వీలు ఫ 4 

కసేయు, అలంకరించు. 

శంకర, వంకర, 

కొంకరవోవు, వాఠముచే చేతులు కాళ్ళు 

వంక ర౭బోవ్ర. 

కొంక, భయము సండేనామ్ము వెను 

ద్యు, పీటికిత నము సంకో-చించు, 

కొంగ, బకము, 

కొంగశాళ్ళ వాండుం నిడు ఫు మో కాళ్ళ 

వా(డు, 

కొంగవాలు, మొదిగచవాని కత్రి, 

కొంగు, వస్త్ర, పు చెజగు, 

కొంచు, కొనుచు 

కొ౦ చెతనము, ఆల్పఫావము, 

కొం చెపువాండు, అల్బు(డు, 

కొం-చడీవి, (కొంచ ద్వీపము, 

కొంచమల, (శౌంచపర్వతము, 

కొం చెత నము, అల్లరి, దుశ్నేష్ట, 

కొంద, పర్వతము, 

తమిళోనూ 

వైలాసమ్స్ వెళ్ళిమలె. 

కలు (కయిలు జానియమ్ అళన్క_ం 

కరువి, 

మోతు, 

కైవసమ్స్ ఆధీనమ్, 

కుంబిడుం ఇ గళ్, 

వణక ణక్కం, నమసా్క్కార౦, తో శ్రిరం, 

పయిరిట నిఆ లిన్ ఓర్, 
(A) ఆటీ 

శాశిక్కి ఒరు కాషియమ్, 

విరల్ ళూట్టి కూప్పిడు, 

౩ శయ అలంగదరి, 

క్ 

కోణల్ , 

వాద త్రీనాల్ ఆళాల్ గళ్ కోల్ 

మొణలాగ ఇళు త్తల్ , 

అచ్చమ్, సందేనాం, 

కొమ్మ. 
+t 

కొక్క పోల్ నిగళమోాన 

ఉడయవన్ , 

ముందాలో, 

శాల్గల్ 

కొండు ఎడు తుకొ్క_౦డూ, 
టు 

ఆర్చ్పత నమ్, 

కిరవుంచ తీవ్ర, 

కిరవుంచపరువద మ్, 

కురుంబుతే నమ్, 

మి, 
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“"శన్నడోము (కొండ 

'బెళ్ళీిమ లె, కలాస, 

మూరు ఆక దర్శన, 

గ దొ రెయివుదు, 

నమస్కార. 

నమసపా్శార, గణివియంచ్యు సు తలిన 

అంచు. 

ఓందు శాన్య ఫక్కాః 

సంజ , వారికా 
షా 

కా! లా? 

కెగెయ్స్, సీంగరిన్యు అలంక దిను, 

కొక్క రె కొంగ 

వాతతోగదింద కేశాలు ఎళియ 

నీండిరును, 

భయ, చాచికి, హీంజరుగ్కు హేడిగుణ, 

లోలా A A బక్క కొంగ. 

కొక గె కాలినవన్యూ నీళ గాఅవనూ 

1 సోెలమాడి!ర కతి, 

’ "సిరగస, 

త క్క్కాండు, 

అల్బ భౌవ, 

అల్బకొ్ 

(శాం చద్వీప 

దుక్చే్వై, గలా పి 

రత, 



కొండ] Bh 

కొండకందులు, కందులలో భేదము, 

కొందశాకి, ఒకదినును కాకి, 

కొండ ళాలుక, సెలయేటు, 

కొండకోట, (పాశారాశార మైన పర్వ 
లు 

కము, 

కొండగటుతు. సామాన్య లక్నుణము, 

కొండగోయప, కరి కారవృకుము, 
అ 

కొండచిలుక, కొండపాము, 

శొండ-పీమ. ఒకడినును -సీమ, 

కొంద చూల్, పార్వతి, 

కొండ దిమ్యరి, కోంది, 

కొండనాలుక, చిటునాలుక, 

కొండపగతు (యగు, ఇందదుండు, 

కొందపలుకు, పర్వత ములనుండి (ప తి 

ధ్వని, 

కొండపిండి, వృకువిశేవము, 

కొండృప త్రీ. ఒకదినును (పత్తి, 

కొండబూరుగు., కూటకశాల్లులి వృతీము, 

కొండ బెండ, క చ్చూరక వృకుము, 

కొండవుల్లి, గిరిమల్లి క, 

శొండమామిడి. కో శా మవృక్షము, 

కొండనూ కేడు, గంథగ రృవృతుముం 

కొందము, గుండము, 

కొండముచ్చు. ఒకదినుసు కోతి, 

కొండయల్లు:డు, శివుడు, 

కొండరులు, కొండ ముందుండువారు, 

శాాందడేయదు, హీమవంతుండు, 

కొండవిటి వేం తాకు, మిగుల నిడివిగల 

వేం కాడు, 

కొండల్లము, ఒక డినుసు అల్లము, 

తమీళేనూః 

మలెతువశె, 

మలి కాక్కు_మ్ు, అండం గాక. 

సుల వాయ్ క్యా_ల్, 

మె కోన, కుటుం కవర్ ఉదయ 

మలి, 

మలె అడై యాళమ్ వెర్తల్, 

'మలైమంష్, 

మలె ప్పాంబు, 

మలై ఎనమంబు, ' 

పర్వత రాజనిన్ మగళ్, పాకుకరి. 

వాలే కుటుబవన్, కురంగు, 

ఊళ నాక్కు, 

ములెపగై వన్, ఇండిరన్, 

వులెచొల్, మలెగగెగళికందు వరుకు 

"ఎదురాలి, నా 

విుకు౦గ లిన్ ఒరువర్షై, 

మలే పంజ్యా ఒకవగ పంజా, 

ములె ఇళ్ల వంపు తిమరం, 
రె లాటే 

క చ్చ్భూరవినత్షమ్, 

య్ cn 

మలి మూమరమ్, 

మ లె విళానిరుక్షమ్, 

కులు, 

వు లె నరంగు, 

మలెమరుమఃన్, శికన్, 

మలెయిల్ వళిస్పవర్ గళ్ , 

నలె రాజన్ ఇమవందనస్, 

is . (కొండవీజ్ట్ర్ తాంబక్కు_యర్ ) మిగ 

మిగ సిళమౌన తాంబుక్క_యిర్, 

మె ఇంజ, 
నా 
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కన్నదేము (కొండ 

మ లెగళకంద్పి తోొగ ఆ, 

ఒజందుబగె యకశాగ, 

హోయలు, మలెనేరు [(శవాహ, 

కో శెమాదిరి రఠక్నీ నువ గుడ్డ ళు 

గు రుహీడి 3 వుద క్కె_ ముఖ్య అకు ణ, 

కర్హికార్క జెట్ట డావరె, 

మ లిక హా బ్చావు, 

మలె ఇరువె, 

పార్వతి, 

కోతి, 

కిరు నాలు గౌ అంగులు, 

ఇంద, 

మెగ భ్లి ఎదురుల్సి మారుభ్వని. 

హాని గద్దిగళు తుంబువ మె తగిరువ 
జీ 

వా తిమంధపీాటు, 
అశు లు 

మతెయకనమా తి, 
అలాల 

మ లయళాల్యలి, 

క్త చ్చూకదమర, 

మలి రుమని ౫, 
య 

మతెయకమూవినగిడ. 

మ లెయల్సీరువ దిబ్బ లిగిడ. 

గుండ, ఒలె, 

Ge . 

ఈశ్వర, + 

మలయలీ ువనుం 
య 

షీానువంత, 

రాయదు“దహగ, అతిధీర వాద సీకో 
౧ 9 షం 

చీమువహాగ, 
౧ 

మ రలెఅల, 
= భి 



శొంచడా ) కెలుకు 

కొండాటము, సంతోష ము, బాధ, 

వోరాటము, సోత్రము, 

కొండాడు, కొనియాడు, స్తుతించు, 

పాటీంచు, 

కొండి, తేలుతోక, ఇనుపగొ కృెము, 

కొండీకం చిన్న, బాలుడు, 

కొండిక నాడు, బాల్యము, 

కొంచె, వెండుక లముడి, కొం 'జెనీగ, 

కొం జెంగం నల కోతి, 

రొండక తె, కొంచెము చెప్పునది, 
చి 

కొండెము వాడి, 

కోం బెవల, 

వల, 

చేపల బట్టుటవ “వే సెడు 

కొంకము, ఆయుధ విశేషము, ఈక, 

కొందగు, 

కొందళము, కలత్క దుఃఖము దుఃఖ 

రూపమెన విచారము, 

కొంచలించు, కలంత పడు, 

కొంప, ఇల్లు, 

కొంప చెటుపు. పాడు చేయు, పనికీమా 

లినచాడు 

కొంపోవు, కొనిపోవు, 

కొక్కరాయి కొక్కా_రకొంగ, 

రొక్కు_రింత+ కొక్కారించుట, 

కొక్క, గొగిం 

కొక్కి_స, మల్ల ముద్ద భేనము, 

కొమ్మ, పందికొక్కు, ఎలుక, 

కొకు, పాపాణము, 

సాషాణమ్, 

ఒక దినును 

బమిళేవజ 

పోం టమ్, సో విరమ్, 
ట న 

కొండాడ్యు త? ప్పడ్క మదిస్పదు, 

కొండి లేళ ్ళాండి, ఇరుంబు కాల్ 

పాళ్, 

చెయన్, 

చాలియమ్, 

కొంగ త'లెముడ్కి ఊచ విల్ ముడి, 

కరుంగర౦గు, 

అవదూరు చొలొబవళ్ , కోల్ నొల్బ 
వల్ 

కోల్, 

మలెవలె, మీన్ గళ్ పిడిప్పదర్కుు 

విరిప్క ౦ వలె, 

కంత ము ఈట్రి, 

శిలర్ , 

కొందలమ్ సంజలక్కౌ తున్నమి, 

కొందలి త్తల్, సంజల ష్పృడుదల్ , 

వి det గ మ తవన్ జ 

కొండుపోగుమ్, 

కొమ్క_ః 

కొక్క 

కొక్కి, మలయుద తిల్ బేదమ్, 
m౧ ధథైిత 

పిరుచ్చాల్సి లర్ 4 

my 

కన్నడము (శోక్కు 

కొండాట్లమ్ సంతోవ ష్ ఉబాదె, సంతోవహోొగళిగా చాక్కా సో,క, 
౬ a జే 1 

నుతిమాడు, న డెను, 
ని 

వేళినకొండి. 

సళ పుట్ర మగ, 

బ్రాలాం వెసి, 
లీ” థి 

క ప్వకోతి, 

దూరు్? భువళ్లు, 

వాడీ దూరు, 

మూ నినబలె, 

ఈ పె ఆయుధ, 

కొలవరు, 

గాొందల, దుఃఖ విచార, 

కలతే, గొందలనాగు, 

మౌని, ర్రోంప, 

మచెకేడ కెలసక్కె_ బారదవను, 

తకొ్క_ం౦ండుహోన, 

శొంగా బక, 

| కొంగయాగి అణగి సు, 

గగి 
(౧ 

ముల యుద విశేష, 

అధి 
సాగా, దొడఇలి, 

ణి య 

పాగ్గణ ఇలిగళన్ను కొల్లువవిష, 



కొక్క ని రిల 

కొక్క రవుండు, వినాయవండు, 

కొాక్కార. కొంగ, 

కొక్కెర తొలివేల్చు. బళాసురుండు 

కొక్కొరకో, కో డికూయుటయందగు 

ధ్వన్యనుక రణము, 

కొకోో_కము, రతిరవహాస్యమను నొక 

(గంథము, 

కొజా. రాణివాసపు కావలి వాడు 

పండు(ద్కు నపుంసకుడు, పేడి, 

కొటారము, ధాన్యము, ఉప మొద 

అగు రాసులుండెడి చోటు, 

కొటారి. ఊ(గాణపువా(డు., 

కొటడి, సరకులుం చెడు గడి, 

కొట్టము, పశువులను గ ప్రెడిచోటు. 

"కొట్టాయి, వూరికప్పుకల పందిరి, 

కొటిక, (గ్రామము, 
ట 

కాటు, (ప హరించు సామ్శగులుం చెడు 
టబ 

వరక 
జో 

కొదమ, చేంపల (బట్టు సాధనము, 

కొడవలి, కో-సెడు సాధనము, 

కొడి. దీపశిఖ. 

కొడిద. జళశానొక చెట్టు. 

కొడి సంభము, ధ్వజ స్రంభము, 

కొడుకు, కుమారుడు 

కొడుపు, గంటవాయి౦ చెడు సన్న 

కొయ్య, బలపపుకో పు వెదురు కణు 

పుల నడిమఫాగ ము, 

కొణుగురు, దీపపుచి క్రైము, 

. కొౌడిక్క_ంబమ్, 

తమిళము 

"పిరుచ్చాళి వాగనమాగ 

వీనాయగ న్, 

కొన్కు, గారె, 

బళాసురన్ , 

కొకా్క_రకో, కోళిక్రూవుద లె కూరుం 

చొల్, 

కొక్కో_కమ్క్ రతిరగ సీ య మెన్నుషమ్ 

ఒరునూల్ *, (శామనూల్ ) 

కొజ్ఞా, అరణ్ మనెయిల్ శావల్ 

కారన్, “పీడీ, 

కొటారమ్స్ దానియంగళ్ వె తిరు 

క్కు_0 ఇడమ్, - 

కొటారి, ఉగ్గి రాణ త్రిల్ శావలాళు, 

కొటడి, సరుకగ శె వె తీరుక్క_ం అరె, 
€ఎ 

యె యా రా వాతి 

కొటమ్ మొడుగ శి కటి వెక్కు.ం0 
బ ఎ. రుకూ 
ఇడమ్, 

కొట్టాయి, ఓ-లె వేయిద పందల్ , 

కొటిగెం గి రామమ్, 

సామాన్ ఇ? వెతు 
ఊచు. మావి 

కొటు, అడిప్పదు, 
(As) 

కొళుం అతె, 

కోటీ, సాగుకారిన్ వీడు వియా పారి 

గలభిన్ కళ గొ, 

మిన్ గె పిడిక్కు_ం ఒరు కరుని, 

కోడాలి, క శువెటి, 
మట 

కొడి, 

కొడిచె, ఒగువా వెడి, 
రా కా 

మగన్ , 

మణియడిక్క_ం మెలిందక పె, బలప 
రలు 

కోపు, మూంగిల్' కణువిన్ నడు | 

భాగ మ్, 

విళక్కిన్ మళియుం డె, 

“2086 

కన్నడమా [(కొణు 

వినాయక, 

కొక్క రె, 

బకాసుర, 

రాణి౫ళ అరమౌనిగె కావలి ఇరువ 

ద సపుంసక బాడి, 

కాళిన కణజకు తట, 
జనలు 

కొట్రడె, wr Ur 

దనక టిహావవసళ, 
ర థు 

(గామ, 

పూ జడెయు, సరకు బచ్చిడద కొటడీి, 
ల 

పావు శారర గడం, వ రకర సంఘ, 
er a 

మానుహిీడియువ సలకరణ, 

కోడలి, వళాకః 

దీపదజ్యాలె. 

ఒందుగిడ, 

దీపద ధ్వజ స్తంభ, 

మగను, 

ఫఘంటబారిసలి గ ఉఅపయోగద సణ 
ta 

కటిగ బళ పద కిొప్త్కు చిదుర 
ఉట 

కణుగళ మధ్య స్థళ, 

(| శు ' 



కొలు] శిలుయగు 

క్రొణుదా, కక్క పేను, సిడుబొ,. 

కొ త్తమిరి. దనియా పెరు, 

కా తమిరులు, దనియాలు, 
న! 

కొదవ. (కొదువ) కొజత, 

కొదవపెటు, తవ్క్మ_వపజచు, ముగింపక 
లు 

యుండు, 

కొదుకు, సంకోచము, త డబడుమాటలు, 

కొన, చివర, 

కొనరొన, (పయత్నించు, 

క్రొనగోరు. గోటి చివర, 

కొనటి. రూపపీను6డు, 

కొనరిక్క, లేవత్కి చివరి నమ తము, 

కొనిపోవు. తీనుకొనిపోవు, 

కొనియాడు. నుతించు, 

కాపాడు, 

ఆదరించు, 

కొనివచ్చు, తెచ్చు. 

కొను, అపవారించు వెలకు6దీయు, 

(గ్రహించు. తీసికొను, పట్టుకొను, 

సరిపడు, 

కొనుగోలు, (క యము, 

కొను మొదలు. కొనుటకిచ్చిన ధనము, 

కొన్నాళు, కొన్ని దినములు, 

కొఫురు, శిఖరము, ఉన్నతి, 

కొప్పరము, శిఖరము మూఫు, అతిళ 

యము, 

కొప్పు. తలయందు దోపిన వెండుకల 

ముడి వింటికొను ఇంటి నడికొప్పు+ 

కొప్పు ఆాంబూలపాత, 

కొప్పెర, వెడల్పునుఖముగల పెద్ద 

పాతేమాు, 

TD—27 

తమిళము 

కొణుబూ, నాయుణ్లి, నాయిన్ మేల్ 

కాణప్పడుం చేన్, 

కొ తిమిరి"పెర్ , 
మల =~ 

కా తమరి దనియా, 
టు “ 

కుర, కురె చ్చల్+ 

కురెవెతు, ముడికా్య_నుల్ వెత్తు, 
దు రుం వాలీ మెటా వాటే 

రుం ఎటి 

సంగోచమ్, తతుకపితుళాగ పేచ్చు, 

కెసి, 

ముయర్న్చి, 

విరలిన్ నుణి, నగత్తు నుణి, 

ఊరువపిాల్లాదవన్ . 

శేవతి, క_డెశినట్సి తిరమ్, 
రు అలన్ 

వడుతుకొ,.. ౦డు పోదల్ 4 
an) 

కొండాడుదల్, తుది తల్ , అదరి తల్, 
అటో అనాటి 

కాపాటువల్ , 

కొండువరుదల్ , 

వాంగ అపగరి తల్, విలెక్క_చాంగు, 

గిరగి త్తీల్ , కొండుపోవదు, పిడిత్తు 

కొ_ళ్లుదల్, సరిపడు ర్రేల్, 

కిరయం జెయివల్ , 

ముదల్ వాంగ్కు వాంగువదర్ కాగ ముద 

peer. 

శిలనాట్ గల్, 

శిగరమ్్ ఉయరష్. 

కొప్పరమ్, శిగరమ్ మూబురమ్్ అదిగ 
మావదు, 

కొప్పు తీ'లెముడ్, విల్లిన్ నార్, వీట్టిన్ 

నడువిల్ ముడి, 

కొప వెటిలె పా ల్తిరమ్, 

కొప్పెరె, అగలవాయుడయ _పెరియ 

పా త్తిరమ్స్ కాయింద లేంగాయ, 
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నాయిగళన్ను శాడిను హేను చిగట్కి 

నొరజ, 

కొ త్తంబరి, 

కొ తంబరి బీజ, 
అనాటి 

అళ తె, 

జరి కొర తెమాడు, ముగి సె వీడు. 

సంకోచ, అస్పష్ట వాదమౌతు, 

కొస కడ 

(పయత్న. 

కొనె ఉగురు 

రూాపహీన, 

శేవతీనతు క, 

హెత్తుకిె ండుహోేగు. 

సురిను, అదరిను, రక్ష్నీను, 
అవే 

తకొళు, 
(ap) 

ఆఅపవారిన, 

సరి మాగు. 

కొండుకొ, 

(కయ, 

(కయథ న, 

5ొలవుదివ సః 

శిఖర అతిశయ ఉబ్బ, 

సి గా గొండి, థనుస్పినక డె మునయ 

తాంబూఅలదపా తె, 
(లో 

కొప్పృురి గ, కొబ్బరి, 



శాస] శలంంన 

కొ సము, శిఖర ము, 

క్రాబ్బెరకాయ, టెంకాయ, 

కొ బెరయుండ, భక్యువిశేషను, 

కొవుర సామి, కుమారస్వామి, 

కొవమురాలు, యువతి, 

కొనురిత, కూతురు, 

కొొమురు. అందము, 

కొమరుండు. కొడుకు పిన్నవయను 

వాండు కమారస్వామి, 

కొమ్మరంటి. కదళీవిశేషుము, కొమ్మన(టి, 

కొమ్ము మెకము, కోంతి. 

కొమ్ము. ఊశారము యొక్క రూపాం 

తరనావముము, పళువులకొమ్ము, చెప్పుల 

వాడు (కొవ్వుంచుకొను పాత్రము, 

పసుపు ఛిమ్మన (గ్రోవి, పల్ల కీబొంగు, 

ఏనుంగుయొకు_ దంతము పంది 

కోటు, ఊచెడివాద్యము, శిఖరము, 

కొన, 

కొమ్ము శును(గు, మగ ఏను 6౫. 

కొమ్ము పెసర, సస్యవి శేషము. 

కొయ్య, కజ్ఞ, (మౌను, ఓడ స్థంభము, 

కొ య్యతే నము, మూర్భత్వము, 

కొరడు, గుడ్డ గూబ, తిన్నె, 

కొరవంజి, ఎటుకు వాడు ఎబుకుది, 

కోరవి, ఎజ్టినోరంట, 

కొజకొటలాడు, కోపిగించు, 

ఫోజులు, (ప్రకాశించు. / 

కొలను. గుంట, సర న్ఫూ, 

కొల్లు. మేవ. 

వొలువు, రాజసభ, సేవ, ఉద్యోగము. 

తమిళము 

శిఖర్, 

తేంగాయ్. 

తేంగాయి ఉండో, 

కుమరక్క_డవుళ్, 

ఇళం బెణ్, 

మగళ్. 

అళవ (గ, 

మగన్ , ఇళ0౦పిరాయత్తునన్ , కమర 

క్కు_డవుళ్ 

వ్యాళోమరమ్, 

కరంగు.. 

కొొంబ్యూ పశళుమౌట్రికా కొంబ్రు శెటుప్వు 

లతెప్పవకా 

(కొళుప్ప్రు పాత్తికమ్ మంజళ్ 

కొొంబ్యూ. శివికె్క_కొంబ్బు యా నె 

దందన్, ప(నియికా కొరెగళ్, 

ఊదుమ్ వాద్యంమునె, శిఖఘ్టిరమ్, 

కొంబుయా నె, ఆడ్ యానె, 

కొంబుపయరు, 

క శె, విఅగు, ఓడ విల్లా చూడా, 
శై నల! 

కరడు, ఆందె, తిన్నె, 

కకజువ౦ బా, కరవకొ, 

విగప్పు మరుడాణీి, 

కోది తల్, చిడుచిడు త్, 
నాటీ వాటి 

పిరగాశి తల్, 
టు 

కళ మ్, 

ఆణి, 

చేల, 
ట్ 
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శిఖర, 

తెంగినళాయ, 

కొబ్బరిడం శు. 

కమ్ రస్వామి. 

కుమారి, యువతి, 

మగళు, 

అంద్క వెలువు, సౌందర్య, 

మగ చిక్కు_కయని నవ, కమొౌర స్వామి, 

కదళీవిశేష్క బా శెగిడ, 

కోతి మంగ, 

ఉళారమా[త్క కొంబ్రు దనగ ళకొంబు, 

కొబ్బిన పా ఠ్కె అరిషకౌ కొళలు, 

పల్ల కియదం డ, ఆనెవంలే పందియ 

క్రొర్మ ఊదువవాద్య, శిషిర, కొని 

గండుఆ సె, 

హాసరెపంగడ. 

(J) er. 

మూర తె, 
ము 

జగులు, గూబె, 

కొరవంజి యుమగగండ్క, కొరవంజి, 

కెింప్రుగోరంటి, మదరంగి, 

కోపవాగి ఎభరుకదు, 

(పకాళిసు, 

కొళ వాళ, 
ఛిగ 

గూట, నటకోలు, 
యు 

రాజసభ, ఓలగ, సీజె, 



కొలు ) కెలంంగి 

కొలువుశాండు,. సేవకండు, 

కొల, దోపుడు, 

క్ సరు, విజృంఫించు, సంకోచించ్చు 

ట్ 

కొన్న దానికి చెడు పెచు పార ్నదానికిశ్చెడు పెచ్చు, (ప్రార్థ 
నము, సంకోచము, 

కోంత, కోయుట, 

క్రోంచి, వానరము. 

కోత వస్త్రము, చీర, 

కోకనదము, చెంగలున, 

కోకిలము, కోయిల, 

కోట, దురఫురము పటణముచుటు 
౧ లు లు 

(పవారి, 

కోటము, గుడ్డ గూబ, 

కోటరము, వెటునొటు, 
యట ఈ 

కోటానకోటులు. అసంఖ్యములు, 

కోటి. అంచు, వి 0 టి క్రొ స్స, చివర్క 

సంఖ్యావి శేషము, అతిశయము, 

కోటీరము, కిరీటము, 

రో టీశ్వరుండు, 

కోటము, దుర పురము, 
లు ౧ 

కోడి. కుక్కు...టము, 

రోడిగము, విలాసచేష్టః 

కో జె. కో జదూడ్యి విటుడు, తరణము, 

ధో డెరవుతు, ళివు(డు. 

కోరంగి, వో స్యవటుండు, 

తనీళే ను 

కొలువిరుప్పవకొ సేవగం "శెయిబవకొ, 

కాళి , కొళి యిడువదు, 
a2 ౬౦2 

ఏదావదు ఒరుపో౫ల్ వాంగ్ నాల్ అదిగ 

స్పడియాగ కేటు వాంగికొళుం ఒరు 
ఠు య 

పారుళ్ సంకోచము 

సంచేగం, 

విణపం 
ణ్? 

కో 

అరుప్పు, నిల త్తిల్ పయరు అరుష్పు, 

కు జంగు, 

ఫుడ వె. 

"“సెందాములరె, 

కుయిల్ , 

కోటు, 
మై 

కోటాకొ, ఆంటబె, 
రం చ్ 

మర బొందు, 

కు_ళ్ పఠలబేర్, | ఎణికై _యిల్లాద మక్క. సుల 

కోటి, విళింబు, ఓరం, కడి, ఎకి కె్మ, 

అదిశయం౦, 

కిరీటన్, ముడి, 

కోటీశథువరకా, 

కోటం. 
రు 

లు 

క్రోలి, 

కోడికం, అణికల ప్పెప్పూ, (కోటియర్ = 

నటులు) నటులవిలాసశచేష్ట. 

శేంగ (ను, విడకా, సమయం, నరం, 

పరనుశివకా, 

క్రోమోాళి, 

2ll 

కన్న డను ( కోణం 

ఆరు, 

దోపిడి, చయా జె. 

కొసరు కేళు, విజ్బంభిన్సు సంగోగి న ౩ 

హీర కహేళువదు, వసు; యురి 

అదర మేచే స్వల్పహెచ్చాకి హావ 

వదు, పార్థా, 

దుర వనర, పటదస తిన దొడ।| పవారి, ౧ ౯ అటి CB 

గూ, గూూబె, 

మరదతొ కె, 

ఎపోజనరు, 
(J) 

అఆఅంచ్చు ఢనుస్సీగ శిఖర, 

(కోటి అతిశయ, 

కిరీట, 

కో టీళు వర, 

దుర్షఫుర. 

కడె సంఖ్య 

సా స, మగనహాందతి, 

క్రో, 

గందుకర్కు విటను, త రుగా సమయ 

శివను. 



కోణు ] తెలుగ 

కొోేణు(డు, శనెళ్చరుండు, 

కోదందము, విల్లు కన్ను బొమమ, 

కోశీటు, చుట్లు మెట్టుకలిగి నలుచదర 

ముగనుండు చెరువు, పుష్కరిణి, 

కోపము, (క్రోభము, 

కోపి, కోపముగలవా(డు, 

కోమటి, వెశ్యుండు. 

కోమలము, మృదువు, నీళ్ళు, 

కోమలి, చక్కు_6ద సముగ అ యాడుడి, 

కోమలిక ము, చక్క_ (దనము, 

కోయ. ఒకజాతి బోయ, 

కోయిల, గుడి, 

కోయు, చేడించ్చు పువ్వులు వందల గు 

వానినీ నీల్లు, 

కోరాం శారికము చలువ చేయని గుడ్డ, 

కోరిక, కోరుట, ఇచ్చ,వరమ్ము అభీష్టము, 

కోరు, అడుగు, ధనము గాక వ స్తురాపక 

మెన కప్పము, 

కోటి, దంష్ట్ర, 

కోజదము, పరిహోసము, 

కోలము, వేవము, నాట్యము, 

కోలాటము, కోలలు చేతులయందుంచు 

కోని యా జెడు యాట, 

నోలాహూఅము, క అకలము, 

హోలు పోవు, పోంగొట్టు. 

కోలుమసయ,. చంపు, 

కోవెల, గుడి, 

కోవిదుడు, విద్వాంసుండు. 

కోశము, క త్తియొజు (గుడ్డు; జాజికాయ 

బరడు, పుస్తకమూ, బొక్క సము, 

ముప్మ్కు_మ్మూ మొగ్గ. 

తమిళ్గనూ 

కోణక్కా శనిబగవాకొ, 

కోదండం, విల్, 

కళం, చాను ప్రరముం 

కట్రియ 'ఒరుకుళక్, 

కోపమ్, 

కోసీ, కోపముళ్లే వక, 

స్ డిగటుగలళ్ 
ఓ 

కోమటి, వెశియకా, 

శోమలమ్్స్ మిరుదువు తణ్లీర్ . 

కోమలి, అళ గాన పెణ్ 

క్రేమర్కి అళగు, 

కోయయిన లినర్. 
అత 

కోవిల్, అలయం, 

వెట్టు పరిప్పద్యు మలర్ గ శె పరిప్పదు, 
ఉలి మా 

కోరా వణార్ వెళుక్కాదతుణి, 
ణా 

కోరిక, కోోరుదల్, వరమ్, 

కోరు కేళు పణమల్లాద పొరుళ్ వడివ 

తల్ కట్టుం కప్పన్, 

కొ ె, కూరాన పర్కళ్, 

పరిగాళం, 

కోలం, వేడం, నాట్రియం, 

కోలాటం, కోల్ గళ్ కయిల్ పిడితు 
లు | యా యాఏ 

ఆడుం ఆటమ్, 
ల్ల 

కోలాగ అమ్ ఆర్బాటం, 
౬ 

= విట పికుదల్ , 
= 6 

కొలు, 

కోవిల్ , 

పడి తవక్కా అటీఖకొ, 
(an 

కోశమ్మ్ క తియికా ఒరె, ముశ్త జాది 
అణాల భా On) 

శాయికా మేల్ ఫాగమ్, పుత్తనమ్, 

బొక్క వ్, మొగ్గు, 
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శ్ క్ . లం ౩ కైుబ్బు 
నుతలు పావటీ గగళన్నుళ వోండ 

ఆటీ య 

తటాక, తిర ఫుప్క_రిణి, 

కోప, 

కోపిష, 
అ 

కోమటి, వెళ్య. 

మృుదువాదుదు, నీరు, 

చెలువ, సొగనుగి త్తి, 

ఆంద చంద, 

ఒందుజూరి చేద. 

గుడి, 

ఛేసు, దిహువ్వన్నుకీళ్లు కిత్సు ఆరిసు, 
రగ అట 

కోరాబ టె 
ఇ 

హార క్కె వర, అఖీప్ట. 

వ సుళూ పేణ తెరిగ, 
nn 

దంప్పి). కోరె, 
6) 

పరిహాసం 

చేశ, నాట్య, 

కోలుగళ న్ను క యలిట్టుకొండు ఆకున 
రా 

ఆట, కోలాట, 

గొందలు, గలా ళు, 

నపషగొలళిను, 
లు 

కొల్లు నాశమాడు, 

గుడీ, 

కోవిద, పండిత. 

క తియ ఒరె మొక, జూబి కాయ 
న్ లు 

చెక్కా తొగలు ఖజానె ముష్కు_? 

న్ ళ్ మొ గె హు, 



కేశా] శిలులణి 

థో శా మము, కొండమామిడి, 

కోస్టుము, సామ్మగు లుంచుకొ చిడు 

కొటు, 
౬ 

థోప్టము, ఇంచుక వేండి, 

కోసము, నిమి తము, 
pam 0 | 

కోను, కోశ పమాణ దూరము, కోలగా 

నుండు, 

కోపాళము, కావాళమను వాద్యము, 

కోల, ఆళ్చర్య మొందిన వాడు, 

కాంతి. రేణుకయను గంధ (ద్రవ్యము, 

కాంతికండు, ఈ మెకాండు, 

కాకేయకము కతి, 
_ 

కాగిలి, (కవుగిలి భుజాంతరము, 

కా(గిలించు. ఆలింగనము, 

కాయా, (కవుంజు) కపింజలను, 

కౌటిల్యము, వంకరత నము, 

కాడు, (కవుడు) కపటము, 

కాతుకము. కోరిక, "పెండ్రియందు వత (6 

గట్టుకొ-నెడు తోరణము, పండుగ, 

ప్రేఫకుష పరిహాసము సంతో 

పము, 

కాతూవాలము, అనుభవింపని కోరిక 

యందలి యాస, 

కొపము. నూతిజలము, 

కాపీనము, గోచి, అంగోటి, 

కామారము, చాల్యముసట బి కుటవచ్చు 

వయావస, 

థి 

తమీళ వః 

కోళా మమ్, మె మాం-గాయ్, 
రాలా 

కోప మృ సామాకాగళ్ వతుక్కాళుం 
లు టన 05 
అరై, నిలవగె, 

కోవ మ్, ఉస్టిణమ్, కొం చెంఘూాడానదు, 

కో సమ్, నిమి తమ్, 
అంటట 

కోస్కు ఒరు ళిరుదూరమ్ కోణలాగ 

చెటువదు, 
లు 

ఇావాళ మెళ్నుం ఒరు వాద్యమ్, 

కోల బయింద స్యబావముడె యవకొ, 

రి 

కౌంత్తి దవ ప్పెన్, కంతీదేవ్కి మిళగు 

కొడి, 

కౌందికకా, ఈటి కారకా, 
౬ 

'రయక తి, 
ఆలా! 

ఆలింగనమ్ అణిత్తుకొ్క_ళుదల్ , 
అలాల య 

కటికొళు, 
ఈశ ౧౧ 

కౌజు, ఒరువ గె పజ వే. 

కాటిల్యమ్, కటిలమాగ ఇరు తేల్ , 

కనుడ్కు నూదు, కెట్ట ఎ్టైమ్, 

కాదుకమ్ కోరికా, కల్యాణత్తిల్ 
ర అంటి 

కయిల్ కటిక్కా_ళుం తోరము, 
ర 9, య 

పండినా, ఆణ్ పెణ్ పరిగాసమ్, 

కళి, కూతు, 

న | 

కదూపహలమ్స్ ఎటాడ ఒనికా మేలుళ 
లు య 

యానె, 

కాపమ్స్ కిణ్మట్రు తణీర్, 
= 

కాపీశం, కోవణం, అంగోటి, 

కుళక దె పరువమ్స్, ఇళ మె, ఆడవర్ 

పరువ తిలా|ను, నమరకొాళ కి, వను 
అ హీ 
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కన్నడమా. [ కౌనూ 

ము తెమావు, 

సరకిన కొటడి, 
లు 

స ద టావ, స్వల్ప ఊప్ల 

నిమిత్త సఅకొస్క_ర, 

కోళ్ళ ఎరడుమెల్సి నీటాగిల్లద 
డొెొంకాద', 

శావాళ, తుత్తూరి వాద్య. 

ఆక ఎగన్ట్బిద్దవను; భయ గొళ్లువను, 

కుంతీ, ఒందు సుగంధ దవ్య. 

ఈ పె ఎసెయువను, 

దొడక తి. 
రది అయే 

తచ్చికొళ్లువుదు, ఆలింగన, 

కపింజల, ఒందు పారవాళ్, 

వక తె, 

కపట, 

హోరె కె మదువెయల్లి కె 7కటికొళువ 

కంకణ, హబ్బ -హెంనసర సంగడ, 

పరిహాస, సంతోష. 

అనుభవిసచె హారెక ఇరువసల వాగి ఆశే, 

భావియనీరు, 

కాపీన, కాస, కోరణ, అంగోటి, 

బాల్యద మేలిన కామా రావ సస్టై, 



జావా ] శకలం 

జామోరి, ఒక మొౌతృక, 

శొముదము, కా రికమౌసము, 

శోముది. చండిక, వెన్నెల, 

ళా కి, విపువుయొక,_ గద, మోద ష్షువు గ్రా 

శాలు, (కవులు ఒడంబడిక. 

కాలేయకము. కుక్కు మంచిపలమున( 

బుటినది, 
లు 

కెశలము, నేర్పరికనము, 

శాశని, కుశల పళ్నయము, 

శా?కి, ఒకానొక ఏటు, పార్వతి, 

శొాశికుండు. విశ్వామ్మితుండ్యు ఇం|దు(డు, 

నిఘంటువు "తెలిసీ నవా(డు, పొముల 

చాండు, 

కాకేయము. పట్టుచీర, 

ళౌసు, చఇెడుకంపు, మాంసము, 

కా(స్తుభము, విష్ణువత్న స్ట అమందలి మళ్లి, 

(కంగు (మోగటయందగు థ్వ స్య ను 

కరణము, 

కంఠ. "పెండ్లికొ డుకు వారు సెండ్లికూతు 

నకం దీసీకొనిపోయెడి (పథాన 

(దవ్యము, 

(కక చము, అంపము, 

(క చ్చణ, "వేగ ముగా, 

(శ్రతుఫ్వం నీ, శివుడు, 

తమిళము ' 

రకా మయము, అట్రాదళ ఫురా 

ఆంగ లిల్ జను, 

కావూరి, 'జీవియికా సమర్, సత్తమా 

దరి లారు తి, 
ఎ అనో 

శారి ౫” మౌదహ్, 
అట యెలా 

కాముది, “నెలా చం (దికై. 

కామోదగి, మగావిప్లవికా దంజాయు 

దమ్. 

కాలం (కవులు ఉడకాబడిక్కె. 

కాలేయ(మ్ నాయ్్ నలకల తిల్ 
లగి అటి 

పిజందదు. 

కాళలమ్, గొట్టి క్చా_ర తనమ్, 

కాశికి ఒరుపాళశనమ్, పారువది, 

pa.) 

నిగండు తెరిందవకా పాంబు ఉా-డె 

యవకా, పాంచా టి, 

కౌ శేయమ్, పట్టుప్పాడ వై. 

కాకి ఆఇటవాడ, మౌనిసమ్, 
ఉం రాజల 

మ-గాపిషువికా ఉర టిల్ ఆవర్ ౦దమణి, 
ta) అననే 

క్ర 
a 

కరంగ్ కిరంగ్ 

ఎళుప్వుడల్. 

వెను 0 ఓ శయ 

కీరంద్క మణమగనుక్కు. కౌర్ ౦ద 

వర్ గళ్ మణమగళువ్క_ కొండు 

పోకుష్ ముక్కి యప్పారుళ్, 

వాళ్, త చ్చరికా వాళ్, 

ీగమాగ, విరెవిల్ , 

పరమళివకా, 
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కన్నడము (కశ 

మౌతృ కె, 

టి 

జెళదింగళు, 

విషుబేవర గె, 
ర్ం 

ముచ్చళీ కె క రళారునా మె, 

ఒళే కలదలి హుటిరువుదు. 
య య వి 

జూహోనన, 

ఒందుహోొ ళ పార్వతి, 

విశ్వామ్మితను, ఇం దను, నిఘంటు 

కోశ పాఠమాడిదవన్కా వీవు ఆడిసు 

వను. 

శేశ్మీసీ ర. 

కొళ తెవాసన్సె గబ్బు మాంస, 

విసువిన వక్ష స్థలదల్లి రువనుణి, 

భారిసువధ్వనియ అనుకరణ, 

మదువె మగను మదుచి మగళ్ళీ 

కొడువ (పథాన వస్తుగళు, 

కరగస్క క ట్రికొ రెయువ ఆయుధ, 

త్వర యాగ, వేగవాగి, 

శివను, 



కోకు ] రేలం(గ 

కతువు, యజము, (క్రతువు, యజ్ఞ 
(కన్నన, శీ ఘుము గా, 

(కమ టు, నుఅలు, 

(క యము, వెల, వెలయిచ్చి కొనుట, 

(కయవి కయకడు, సరకులనుళోని 

అమ్మెడినా(డు, 

(కయ్య, కాలువ, 

(కయ్యంబడు. కలయు, 

(కయ్యము, అమ్ముటవ ఆంగ డీయం 

దుంప6ంబడిన సరకు, 

(కల్తవడు. ఎండు, 

(క వ్యముః మాంసము. 

(కవ్యాత్తు, (క వ్యాదుండు రాత 

నుడు, మొంసము తినువాండు. 

(శాంత, అతి శాంత, దాటిన, 

(ాంతదర్శి, దూరదర్శి, 

(శాంతి. (కమణము, (గ వాగతి, 

శాత, శాక, 

(శాలుగంటి, చలించునట్టి కన్నులుగల 

ఆడుది, 

(శాయు, (కక్కు, డఉమనమియు. 

(కిం చుండు, అల్బు(డు, 

(కీత్ ను, పూర్వము, 

తమిళ మూ 

శిరతు, వేల్ వి, 

శీక్కి రమొగ, 

తిరుంబు, 

కిరయమ్స్ వి'లె, విలె గొడ- త్తు వాంగు 

దల్, 

వియా పారి సరకగ శై వాంగి ఏర్ పవక, 

వాయ్ కాల్ . 

కొకిల తల్, 
a ar. 

విపప్పదర్కుు. క_డైేబిల్ వైత్రిరు 

కుం సరక్కు_ 

కాయ్వదు, 

అరక్క_ కా మొమిసం ఉణ్ జవకాం 

క్ర 

తాండిప్పోవ, ముడందువ్నోవం 

వరుంగాల తె పా రో కొ, 
యి 

కిరాందడి కరాంది మండలం, కరక 

నూగు, 

చలిక్కు_మ్ కణ్గళ్ ఊళ్ల పెణ్నుణి, 

లో 

అర్చక శ 

లప్ 

క న్నడనా 

యజ, 
షు 

శ్రీ ఘచాగి, 

తిరుగు మరళు, 

'బెలకొటుకొండు కొళువుదు. 
టు య 

మారాట మౌడువను, 

క య్యె, కాలు పి, 

సేయు, 

కొండు కొళ్గతక్కు.దుః 

రాతిస, మాంసభతక్క రాస 

సహోద, దాటిద, 

జ్యోతిష గా? భవిష్య దర్శి. 

(కాంతి (విపరీత), (గ హూగలి, 

శావు శాస, 

లోలామీ, కణ్ణంమిటికిసున వీ ణా 

యీ" 

వాంచిమొడు, యగ ర్స 

( 
( 

ఆల్బక్ ౪ - 



కొండా] ఢెలుయు 

కందు, అథో భాగము, గత కాలము, 

(కిందపడు, అడుగునపడు, 

శని, పురుగు అక్క 

క్రమిఘ్నము, వచాయువిళ ౦ గము, 

(క్రిమిజము, ఆగురును, 

(శ్రీయ, 'ధాత్వర్థము, చేయుట, చేస్త 

పని, ఆరంభము వూజు ఛకిత్చ, 

'పాయశ్ళ్చి త్తీమ్యు శికు విధము, 

(కియా కారము, ప్రతిజ్ఞ 

(కియా శారుండు, (కొర్ర శిష్యుడు, 

(కియావంతు(డు, పనియందు పూనిక 

గఅవా6డు, 

(కియ్యు, కృశించు. 

(శ్రీగడుపు, పొ త్రీకడుపు, 

క్రీడ, ఆట్లాట, పరిహాసము, 

(డీడీ. అర్జును ండం, 

(క్రీడించు. ఆట్లాడు, 

కీవాడ, పొటిపొలము, 

(క్రంప, మునుగు అ స్టమించ్చు చచ్చు, 

మునుక, 

కుంకుడు, ఆ సమయము, 
అ 

(క్రంకడుగట్టు, (వంపమల ) (వ్రంకు 
ఆల్ 
ణు 

pe 

మెట్టు అ 
చి 

కంగు, (కిందికి ఆడుగు దిగ బక 

తమిళము 

క్రీ లే నడందుప్పోన కాలమ్, 

ఆడియిలిరుప్పదు. 

కిరుమి కిరుమిగల్ , 

వాయువిళంగమ్్సకిమిగ శె క్కాల్లువదు, 

అగురు, 

కిరియె సెయివద్కు వేల, పూజె, 

చి కిట్ చె, కు జ్ 

దండన, 

పీరాయచ్చి తేమ్ 

శ పదము ఆకా 

ఫుదియ సీడకా, 

"వేలెయిల్ పొరుప్వ ళ్ళవకా, 

ఇ లి తుప్పోగు, 
దూ “ఎవి 

లీ 

ఆడివయిర్ , 

శక, విశెయాటు, పరిగాసమ్, 
ర రా 6 

ఆరునక, 
జ 

వి ళ₹ఇంయాడువదు, 

'పయిర్ ఇడాద నిలంః 

ముళుగ్క ఆ స్టమి త్తల్ , వాగిరదు, 

ముళుంగు, 

అ సమి తేల్, 
pa. ar. 

ఆ సమలె, 
pron - ర 

కీళుక్కు ఆవంగ్కా ఇరంగు విళుదల్, 
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కన్నడము ( కోను 

అధోఖాగ, గతీ శాల, 

ఆడి గవిళు, 

ఆరగ్కు హుళ్లు. 

వాయువిడంగ, |కిమిఘ్న. 

అగురు, 

థాత్వర్థ, చేస్తె కార్య, ఆర 0 op 

పూబ్వె చికిత్సె (పొ య శ్చ య్ర్ 

దండ నె, పదతి, 

య 
పతిజె,. es 
హూ సళిమ్య, 

(కియావంతే, 

సారుగు సవెదు నళిసుః 

పహ తిలుపః పె. 
జావ లు 

అశ్రు పరిహాస, 

ఆరున, 
జ 

ఆట నాడు, 

ఓరిను జీలరివ (పాడు) వీడుహూల, 
అంట 

ముళుగ్కు అ సమిసను, 
అలాటి 

ఆ సమయ, 
క 

అసా ది. 

| కెళ 7 ఆడుభఫ ఇళు, కు సిబిళు, 



(కంచు ] తెలు 

(మంచము, (కొంచపక్నీక, 

కవ్క_. వేతి బొటనవేలి గోటితో 
పేలు పందలగువానిని నొష్క, 

ఆడంచు, తుటుగ, 

(కథ, కోపము, 

(కుమ్మరు, తిరుగు సంచరించు, 

(కుమ్ము. పొడుచు. 

(వమ్ముడు, కొమ్ములపోడు ఫు, 

(కమ్ముడువడు, పోటుపడు, 

(కుళ్ళగించు, "పెల్లగించు, 

(కుళ్ళు, అనూయపడు అవియు, నలుఫు 

పాటీ పెడు, 

(కళ్ళుపోతు, అనూయపడు స్వభావము 

గలవాడు, 

(కూరము, నొప్పించునది భయంకర 

మనది గటిది, 
యా లు 

(కారు. వా6డిగల, 

(శూరుండు. పరులను పీడించువాండు, 

(కేంటు, నకిలించునటు శవీించు, 
య ద 

త్ (టుపడు, 

(కేంశారము, ధ్వని, 

(ేగన్ను, కడకన్నుం 

(కేగయి, హస్తాగము, 

(కేడించు. తొలయ అలక్ష్యము చేయు, 

శ. 28 

తమిళము 

కిరవుం-చ పటివై, 

- 

ముడలాన మెగ శే నకిక్కు_, 

- కుటు, సంజరి త్రల్ 4 

కుమ్ము, ముటు, 

రు 

మొటుకొ్కళంబుగళొల్ ముటితళ ప్పడు, 
(a) 6౧౨ cn 

మకా వెటి ఎడుప్పదు, 
ta 60 

పొజామెపడుదల్, ఆవింజిప్పోగుదల్, 
కెడుదల్ 

పొతామెళశా్కాార కొ 

క్రూ 
నాల 

కొడరొోరమ్, బయంగరమౌొనడు, కడుమె, 

కొడు మె, 

కొదూరమొౌనవకా, పీజర్ గ శ నోగ 

డథ్క_ం౦ గుణము డెయనకా, 

కై 

క్షదిరె కెత్రేల్, 

శ తమ్ ఒలి, 
లీ 

తొలెవదు, 

అలట్బియం ఇెయ్నదు, 
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(కాం చపక్నీ, 

హీను ముంతాద హుళుగళన్ను 

అముకు, 

థోప, 

సంచరిస్కు తిరుగు, 

కొంబినింద బడెయువదు, 

కోంబినింద హొ డెయువదు, 

కొొందినింద వరువిళు, 

మణన్ను ఎతువదు, 
లా శ్ 

కొ లెతుహూగేసు చాడిపనోగు, 

కూ ళెతు హోగు స్వ భావ, 

(కూర వాదుదు, భయంకర వాదుదు, 

చూసాదు వాడియాద, 

ఇతరరను భాధిసువను, 

1 హీపారవ్క కదురెయ కె నె, 

న్ా 
ద 

ర జెక రణం 
రా 

వాసా. 

శల కప్పిసుకో నిర్ణ క్ష్యమౌొడు, 



సడ] శిలుగక 

(కేడిసేయు, పరిహాసము చేయు, 

(శేణిసేయు, (ఆవే - 

డైన, ఉన్నతి, 

(శ్రేళ్ళుబ్బు, అతిశయించు, 

ేచ్ళచాజు, గంతులిడు, 

(కేష్ళుజువ, ఎగిరిపడు, 

(కేవ, (పక్క 

న టు శ్ థా న్ధ్రము నుతిచి కొలుచుట, 

కలు ఒబ్బడి, 

|కొంజాయ, కె తరంగం 
ఆశే 

'శొందలిరు, కొ త్త చిగురు, 

శొంబనిండి, (కొ త్తబంగారు, 

(శ్ "ంబుట్రము, కొర్తవస్త్త్రము, 

(కొంబువ్వు, (కొ త్తపుష్పృము, 

బావే 

కొ తడము, కోటబురుజా, 
అలానే 

కా కడి, మగ నాలు, 
టో 

(కొ త్తరంగ, (కొ తతరంగము, 

శొళ్తవి. (కొ త్తపరిమళ ము, 

కొన్నలుపు, డొ తేనలుపు, 

(కొ న్నెత్తుకు, (క్రో ర్త నెత్తురు, = 
[కో న్నెలః కొత్త సెల, 

తమిళనూ 

పరిగాసం పణువదు, 
ఇ 

ఉన్నత, 

అదిగమౌవదు, 

గుదిప్పదు, 

ఎగిరిశీరుదల్ 

పక్క౦, 

క్రై 
దానియంగ లె అళ పృ_దల్ * 

క్తి 
పుదియశాయ౦। 

ఫుదియరిళిర్ , 

పకుంపాకా, 

పుదియతు ణి, 

ఫుదియవూా, 

ప్రదియ, ఆవూరువమౌానదు, 

ధాన్య అళ తెమాడు, 

పహ సరంగు, 

హాెంజిగణురు, 

హూ సబంగార, 

హాొసబ బి, 
వ్ 

నవకు సమ, 

నూతీన, అవూర్వ, 

కోటయ బురుజు, 

సంసారదల్లిరువ స్కీ, 

నవతీరంగ, 

కోట్ల, హాెసబు ఏజాః 

నవపరిమళ , 

హో సకప్పు, 

హూ సనా రె, 

హాస రక్త 

హొొసతింగళ్లు, 



(కొమ్మం ] 'శెలుయ 

(కొమ్మంచు, (కొ ల్తమంచు, 

(కొమ్మావి, [కొ త్త్రమామిడి, 

(కొమ్ముడి, (కొ త్రముడి, 

(కొ మ్మెఆు (గు, (కొ త్త మెటుగు, 

(కొ మొగడ. (కొత్త మొగ్గ, 

(కామన, (కొ ర్త మొన, 

(కొ మొలక , కొత్త మొలక, 

(కొవ్వాడి, మిక్కిలి వాడియెన, 

(కొనిరి, (కొత్త సృహవ్సము, 

(కొవ్వు, మదించు మదము మెదడు, 

(కొ వ్వెద, కొప్పూ, 

(కోయి, కోతి, 

(కోంతి చేష్ట, 

(కోడపతము ప్మృతమునకు చేర్చబడిన 

శాకితముు అనుబంధము. 

(కోడము, ఒడి, జమ్ము హృదయము, 

పంది, 

కోడాడు, (కోరాడు ఏనుగు మొద 

లె నవి కొమ్ములతో బొడు చ్చు, 

ముట్టి తో చేల కెల్ల గించ్చు కొమ్ము 

అతో దుమ్మెత్తి చల్లు, 

(కోడీకరణము, (కోడీకరించు, ఆలింగ 

నము, 

(కోడుడు, శని గవాము, 

(కోథన, బెండ ఇెట్టు ఒకసంవత్సరము, 
లు 

కోపముగలది, శ 

(కోధము, కోపము, 

(కో ధాళువు, కోపస్వభావముగల 

వాగు, 

శ ల్ల 

gle & ME: tr EE 
ల వో 

ఈ ఢీ 

ba ba 

ంపుదు 'మెటుగిట్రదు, 

ళ్ mp ల్ల ల 2 
ఫుదియదాగ వళర్ ౦ద చిన్న చెడి, 

మిగవుం కూరాన, 

పూత్త మలర్ ౦దఫువ్వు, 

కొళుప్వు మదం, 

కొప్పు ముడి, 

క్ 
క5రంగు, 

కరంగు చేసేం 
తూ 

ప గిత్ 0% ప త్తిరత్సిరుక్కు "శేయ్క_ం శాగిరం 

మార్ మడి, తిరుమాల్, పని, 

యానె ముదలితరువె కొంవినాల్ ముట్టి 

శండె పోడుదల్, కాల్ గళినాల్ 

త రెయె తోండుదల్, మణ్ ణెతూవు, 

ఎలావటుయుం ఓరిడ తిల్ శే రల, 
౧ ఆ అనాటి న 

శనిగిరగ మ్, 

[కోదన, ఒరువరుడ తిజా పెయర్, 

వెంచెచ్ప్చెడి, కోవంటాళ్ష, 
చు (యగ 

. సీనం, కోవ౦, 

కోవ కారక, ” 
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హె సమంచు, - 

హాెసమౌావణ్లు, నవ చూత ఫలి, 

హో సకేశాలంకరణ, 

పో సమీంచు, 

హొ సమొగ్గె (హోన్నలు, 

హూోస ముని, - 

హూ సమొల కె, * 

అత్యంక తీక్ష, ఆతి చూపాద 

హో సహునవ్వు, 

కొబ్బినుు మద, మస్తిష్కం 

కళ బంధ. 

కోతి చేపె., 
వ 

అనుబంధ పత, 

వాంది, 

కొంబుగళింద కసుధూళిచిమ్ము 

బఎెసెధయయు. 

సంకలన, ఆలింగన, 

శని గహ. 

బెండెగిడ, ఒందు సంవత్స్చిర నాను, కోప 

వుళ్ళవళు, 

కోప, 

కోప స్వ ఫావవుళ్ళవను, 



(కోధించు, కోపగిల్లు, 

(కోలు, అనుభవించు తిను, శాగు, 

(గ్రహించు, (కోవి, 

(కోలు సవు, తృణవి శేషము, 

కోల్చులి, "పెద్దపులి, 

క్రోవి. గొట్టము తుపాక్సి బుడ్డీ మూస, 

(క్రోవి. కురవక వృకుము, 

(కోళము, కోను, 

(కోష్టము, గెనుసగడ్డ, 

(కోషువు, నకు 

(కాం చడారణుయడు, కుమారస్వామి, 

(కౌంచము, ఒకానొక పత్నీ ఒశానొక 

క్షమధము, (క్షమము (శ్రమము, 

కాంరేము, బదలినది, 

శాంతి, బడలిక, 

శంతుయడు, ఆలనినవా[డు, 

తీ 

తమీళ₹ళమా 

కోవం “సియిదల్ , 

అనుభవి త్తల్ , తినల్, కడి ఉట్ 

కొళుదల్ , 
యm 

ఒరుమౌదిరి ఫుల్ * 

“పెరియ పులి, 

కొళాయి తుపాకి, బుడ్డి, 

మురుడాణీ, 

ఇరండు మెల్ దూరం, 

చక్కె_రె వెళి క్కి_ళ గు, 

నరి, 

తా 

కిరవుంచదారణజ్ , పమరక_ డవుల్ , 

కిరవుంచం, ఒజరుప ర చ్ ఒరుమలె, 

ఓరుతీవు, 

కోడూరమౌాన ఎగం 

క్ష 
శిరమమ్, 

రా 
య 

కల్లెప్టుః 

కలె పూ 

కళెప్పు అదెందవకాం 
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కోపమొడు, 

దొడ, 
G3 

కొలివి, బందూక, వమమూసస్తె బుడ్డి, దీ 

వమరదాణె, ఉగురంటుముర, 

కోను పహూరచారి,ః 

గణుసు, 

(కోష్టు (కోస్టిః నంబుని క, నర నరి 

కూగు, 

(కౌొంచవన్ను తు ండునమూోడిదవను, 

కవార స్వామి. 

ఒజందుపథ్సీ, ఒందుద్వ్వీప, 

(శమ, (అసు, 

ద ణెద, 

దణతె, ఆయా స, 

ద ణాదవను, 



కన్న ] శెలుయగు 

య 

కి శితము, “కేళము నొందినది, 
య య 

క్ల వము, ఒకానొక ళబ దో మమ్ము 

పూర్వోత్తర విరుద్ధ మెన వాక్కు, 

"కేళము నొందినది, 

ర్ తకము, అతిమధురము, 

కీ తశీక. నీలిచెటు, 
య లు 

కీ బము, నపుంసకము, వి కోయము లేనిది, 

కీ బుండు, నపుంసకుడు పంద, 

కేదము, తడి, 

నేళము, దుఃఖము కోపము, వ్యవసా 

యము, 

ఖ్లోమము, కడుపులో నొక్యప్రక్క 
నుండెడి మయెొజని మొంసము, నీరు 

తితీ లే 

క్వ చిత్తు, అక్క డక్కడ, 

క్యణనము, వీణలోేోనగువాని (మోడ్, 

తమిళనా 

a2) 

ననెందదు, 

క్ష ప్పట్టదు, 

కిలేశోం, ముకొ్పపీకా సంబంధ మిల్లాదదు, 

(శ్రమకత్తుడక౯- కొ డియదు, 

3 
అతిమదడురమ్, 

నీలిముర మ్. 

"సీడి విల పో-గాదదు, 

పడి పయనిలాదవక బయంగాళి 

స్ 
౧౧ 

ఈ రమ్, 

దుఖమ్స్ కోవమ్్ నినసాయమ్, 

దో 
౧౧ 

క్లోమమ్్ వయి।టిల్ ఒరు పక్క_ తీలిరు 

కం శిగప్పు మౌమిసహ్స్ నీర్ “పి. 

త్వ 

అంగంగు, 
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శత్నడమూ (కచ 

(శ మెగొండ, 

శబ దోవ, ముందిన మౌతిగ విరుద వాడ 

మాతు ్షేళగొండిదుదు, 

అచిమధుర, 

నీ అమర, 

నపుంసక, విక్ర యనవిల్ల దః 

తేవ, 

దుఃఖ్క కోప, వ్యవసాయ, 

హా శ్రైయొళ 7 శిళ్గ గిన 

(గంధిః 

ఆలలి, 
యయ 

వీకా నాడ, 



కథి ] తెలు 

క్వధితము, చక్కగా కొ గినది, 

శ్యాచిక్క_ము, అటనట 'సంభవించునడి, 

శ్వాణము, వీణాదివాదధ్వని* 

శ్వాథము, బాధ, 

శ్వాధోద్భవము, అంజనవికేసము, 

తంత, ఓర్చుగలవాండు, 

తృణద, రాతి, 

శ్షేణదము, నీళ్లు, 

తశణదుండు, జోన్యుండు, 

తోణనము, వధము, 

తణ పభ, మెరు ఫు, 

తణము, 

యము, 

పదిగడియల కాలము సమ 

ఈత జము, ర కము, 
అన 

తృతము, గాయము శాయమునొందినది, 

నాశమునిెందినది, 

ర్ 
క్షత్ర కూద స్త్రీయందు కుత్రియునవ 

పుటినవాండు, ద్వా రపాోఠలఅక6డు, 
€ 

దాసీపుతుడ్కు సారథి, 

కప, రాతి. 

క్షపణకు డు. బౌధ మతస్థుండు, 

శపణము, అశుచిభావమ్ము సిస్ధ లేని ది 

తమిళము 

న్యనాగ శాయిందదు, 

ర్వ 

ఆంగాంగు నడైప్పదు అవ్వప్పాళుదు 
నడక్కు_ం ెయిది, ' 

వీణా ముదలియ వాద్దియంగళికా ఒలి, 

ఊఆబాదె, 

అందిన విశేష మ్, 

క్ 
లై 

| 

ఇరవు, 

తణీర్, 
tt 

బోడిడకా, 

క్రొ లె, 

మిన్నల్ , 

తీణమ్, పత్తువినాడిశాలమ్, 

ర తమ్, 
అలీ 

గాయము గాయప్పట్టదు, నాశమౌనదు, 

నాశమడెందదు 

కళ్ జాతీపెణ్ మూలమౌాగ త త్తిరియ 

నుక్కు_ పిజందవకా, దువారపాల 

గక, సారధి, 

శ తీరియకా, ఆరశకా, 
ర.) 

ఇరవు, 

తపణకకా, శమణకాొ, 

తృపణమ్, ఆశు తక్, 
అటో 
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కన్నడము [మప 

చెన్నాగి చేయినీద శు పధి, 

కలవెడె, ఎలియాదరూ, అలలి నజెయు 
య రం దిగి 

వదు, 

వీకౌ ముంతాద వాధ్యథధ్వని, 

“సంకట, 

అంజన విశేవ, 

సెరణా యుళ్ల వను, 

రాతి, 

నీరు, 

జ్యోస్యరు, జోషీ, 

వధ, 

మించు, 

వా తువిగ డి శ సమయ, 
pane 

రక్త, 

గాయ గాయవాగిరువుద్యు నాళవొ6 

దిరువుదు, 

కూద స్కీ, 7 కు త్రియని ౫ హుట్రిదకను; 
ద్వారం పాలక, దాసీప్రుత్ర, "సారధి 

ఆర సనబ౦ధ్య త! తీయ, 

రాతి, 

చౌదమత స, 
థి 

అకు-చియాద భావు నాచిశె గెట్టవళు, 



తపా] లం లన్ 

తపాకరుండు., చందదుండు, 

తృమ. ఓర్చు, నేల, మన్నించుట, 

తమము, యు కమా, చాలునది, 

తృమాపణము, మన్నన, తమించుట, 

తమి. ఓర్పుగలవాండు, 

కయ. ఒకసంవత్సరము శ్నయరోగము, 

తృయము, అటు ౯దెవుల్ఫు రేగ్గుదల, (పళ 

యమ్ము ఇలు, 
యm 

తీయించు, శీ ణీంచుం 

కైూంత ము, ఓర్వంబడినది, 

శకూంతి, ఓర్చుం 

మో తవంతుండు. శూరు(డు. 

యోరాబ్టి, ఊప్పుసముద్రము, 

కూళనము, కడుగుట, 

మాళిఠము, కడుగ బడినది, 

వీరి, "నేల, నాళము, ఉనికి చిటిక 

జేయునంత కాలము, 

వమీతిదేవుండు, (యావ్యాణుండు, 

శీ తిధరము, పర్వతము, 

శీ తీరువాము, వృకుము, 

శ్రీ (పము, వేగము, 

తమిళనా 

చందిర౯ా, 

తము పొరుమై, "నెలమ్, మన్ని త్తల్, 

తీమమ్స్ తగుందపడి, పోదుమానదు, 

మన్ని ప్ప. 

పొరుమైయుళ్ళవకా, 

షయ, వరుష త్రిక పెయర్, కయ 

నోవుం 

శమమ్్స్ కటి దల్ , పిరళయమ్, వీడు, 

కు రె ందుపోదట్ , 

కర 
పారుక్కప్పట్టదు, పొరుక్కు_త గుందదు, 

పారుయమె, 

మాత ము, శ త్రీరియదరుమమ్, విరోధము, 

ప 

మా త్రరముడై యవక-, వీరకొ, 

మషారమ్స్ ఉప్పు శారమ్క్ శాంబల్ , 

ఉప్పూసముద్ది రమ్. 

ఆలంబుదల్ , 

ఆలంబప్పట్రదు. 

థో 

వీరి భూమి, నాళ మ్, ఇ రు పు 

చిటికె,_పోడుమళ వు “సీరమ్, 

థీదిదేవకా, పార్చనకొ, 

మె, 

మరక విరుతు మ్, 

“వేగం, 
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కన్న డన [ తప 

చంద, 

తాళ్ళ, "నిల, మన్న శౌ, తృమిను, 

యు క, సాళాదుదు, 
అటి 

సెగు కొవుళ్ళవను, 

ఒందువర్ష 3 తీయరోని, వ్యాధి 

క్షయె, శీయ, (పళయ, మని, 

న్నీణి ము 

"సెరినీరువుదు, 

సహానె, . 

శూరం 

కూర, ఉప్పు గాజా బూది. 

లవణసం[ద, 

తొ శెయువుదు. 

తొ ళెదిరువుదు 

నెల, నాళ స్థం త్ణం 

| (బావ్మాణ 

పర్వత, 

మర, 

1 ఘం 



త్నీణ ] శకెలంంగు 

శ్నీణము, తయించినది, కృ శించినది, 

తగుదల, 
౧ 

క్షీరము, పాలు నీరు జిన్లేడు మొద 

"లె నవాని పాలు, 

శీరవిదాడి. నల్ల "నేలగుమ్మడి, 

శీ రసాగరము, (& రాష్ట్ సాల సము 

(దము, శ్నీతోదము, 

శీ రాళము. వాంస 

శీ రోదక న్యాయము, పాలును సీళ్లును 

గలిసినట్లాక టిగా గలనీయు౦డు 

ధర్మము, 

తుణము, షొ డిశేయంబడినరద్చి అభ్య 
ta 

ము, న్ 
ముత్తు, ఆకటి, 

తముదము, ఆల్బము, 

క్షుఖితము, కల6గింపంబడినది, 
గః 

ఈమ. నీలి చెట్టు. 

తర పము, కొడవలి, అరేచంద్రాశార 

బాణము, 

తురము, మంగ లిక త్తి, పల్లేరు మొక్క? 

తమిళమా 

ఇళిష్వుః 

కళ్ళునాల్ ఉఊండాగియ మైక్క_న్, 

లియె + 

కరువుణలిల్ పయిరాగుం వూపణి, 

పళుష్పునిల తిల్ పయిరాగుం పూపషణి, 
par | 

పాల్ సము తిరమ్, 
అలీ 

అన్నప్పర వె, 

ఇరువ్క_౦ం ఒరు దరుమని లె, 

క్షు 

యదు, కర్క_ప్పట్లదు, 

తంతు పశి, 
(a) 

అర్బమ్, 

కలక్కు_పటద్కు కలంగియదు, 
లు 

నీలి చెడి, 

కోడాల్తి (పరళురామకా) ఒరువగ 

అంబు, 

అంబటనికా క తి, నెటింజముళ్ చెడి, 
ళల అలలే 
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క్రీణమ్స్ వరెందుపోగిరద్కు కరైగిరదు, 

పాల్ నీర్ ఎరుక్కు_.క౯ పాల్, ముద 

పాొలుం తజ్ధియుం కలందు సిసేగమూగ 

తూళ్ ఆక్క_ప్పట్టదు, నక రాగ పళగి 

క న్నడమా (యక 

శ్నీణచాదుదు, కడ యె, 

నురాపాన ముత్తే తె, 

వోలు నీరు మరదహాలు, 

రేగ జ కంబళ, కప్ప్చాద నెల కంబళి, 

బిళె కంబ ఇ*కాయి, 

హాలినసము[ ద, తీరసాగర, 

వాంసెె, 

హాలు నల్లి "'బెరెసీరువుదు ఒం దాగి రువ 

ధర్మ. 

పాడిమాడిదద్కు చెన్నాగి అ భ్యా స 

మౌాడిదక లె, ' 

వానీవు, 

అల్బ, 

తుభిత, తోభగాండ్క, తళమళిసు వ, 
అల్లోల కల్లోల, 

నీలిమర, 4% 

కోడలి, (కోడలిరామ) ఒందువిధ బాణ, 

శూరద కతి, 
వి 



శతూణ ] తెలుగు 

తూణత, అవమౌనమ్ము న్యూనత, 

రమ్మన, 

శే త్రకర్శ. వ్యవ సాయము, 

శే ర్రజుండు, తన ఫార్యయందు 'జేవర, 

న్యాయమునబుట్టిన కమారుండు, 

'మేలజ్ఞుండు. జీవుడు, శాంఫువాండు, 

“ఊఓర్చరి ముండలమారి, 

"కేఠ్రపాలుండు, భైరవుండు, 

శేతము, వరిమడి, పెం-డాము, శరీరము, 

సిద్ధ స్థానము పుణ్యభూమి, గణిత 

కా స్త విశేషము, స్థలమ్కు ఊపవా 
వ) 

సము, 

'జ్నేతజీవుండు. దున్నుకొని (బదుకు 

వాడు, 

కేపము. చిమ్ము ట్ర (తుళు, నింద, 

వూరే, ఆలస్యము, ఇశాెలము పుచ్చుట్క 

(ైపేరణము, 

శమ, పార్వతి. 

శేమంకరు(డు, మేలు చవేయువాండు, 

"వే మఠండులము.[పయాణశాలమందింట, 

నుండీ తీనీకొనిపోయొడి బియ్యము, 

శేము. కలిగినది ఎెడనండుట. 

శుభము, ఆభరణములను దాంచెడు 

భూమిలోని గది భదమ్యు 

మోతము, 

లంట 

కముళము 

అవమానమ్, కురి ౦దదు, 

ష్ 
వవ సాయం, 

జరువ(ై ఫు త్తీరకా, రకా మనెవిక్కు 

సపిరందవకొ, 

వాళ్ బవకొ, 

క్షే త్తిరపాలకా, భైరవ కడనుల్, 

ను-నెవి, ఉడల్, పుణ్లి నుభూ మి, కణ 

క్రై_యల్, మె) 

(ఉఊణ్ఞావిరతమ్స్. 

ఊబ వాసము 

నెల త్రె ఉళుదు పీళిస్పవజ్. 

మాకు, కాలం కడ త్రల్, తూలి 

విడుబల్ , 

ఉ మెయాల్ , 

ఉఊపగారం “సియిబవకొ. 

"ేమతండులమ్, పిరియాణ ళాల త్రిల్ 

వీటి లిరుందు ఎడు తు చ్చెల్లుం అరిళి. 
ళు అటే య 

కళలమ్ నగెగళ్ , భూమియికా 
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అవమౌన్క, న్యూనత కొర తె, 

వ్యవసాయ, 

షేతజ్బ మాూండిలి యంచాద మగ 

జీవ ఆకుభవిక్క , ఒక్క_లిగ, జాగ, 

నూ ళెనుర శిళార, 

క్షేత్ర పాల, -భరవ 

నెల్లి నగద్ది గె, హండతి, శరీర, సిదినీద 

స్థం పుణ్యభూమి, గణితశా స్తృద 

విభాగ, ఉపనాస, 

ణ్ 

wy 

ఒక్కు_లిగ ఉ భుబాళీనవను. 

చిమ్మ, ఎగికడివిళ్కు నిండా లేపన శాల 

యాస సె, పేర లా, 

పార్వతి, 

ఈ పశారి, 

(పయాణ క్కె_ కట్రకొట్ట అక్కి మూ మే, 

(వాదిగ అక్ష గ్రాం 

ఆగిరువుద్కు ఆడ చె ఇరువుద్కు కుభ, 

ఆభరణగళన్ను బచ్చిడువ కొట్టడి3 

భద తె, మాతు, 



[కిందు గ "శలులన 

"మె రీము, కేశముల సమూపహాను, 

మోణి, “నీల, (బవ్మాణారి "మొలతాడు, 

సంఖ్యావిశేపుము, 

మోతీరథుండు, శివుండు. 

మోదము, చూర్షమా, పొడి, నూటుట, 

మోభ. (తోభము కేలత్క దుఃఖము, 

దో పుడు, వ్యాపలమా, 

కుదము, తేనె, నీళ్లు, 

శమము, నారచేర, తెల-సీర, తెల్ల 

పట్టు స్త్త్రము, కోట “వాకిలిమింది 

యిల్లు. 

శరము, ముండనము, వముంగలిపని, 

తుఠము, వాడి చేయబడినది, 
౯ 

తాః శల, నిద 

తమిళము 

శే త్రీరంగళిక౯ా సమూానాము, 

రో 
వ్ 

మణీ, తర బిరమ్మచ్చారియికా ఇడుప్తూ 

కయిర్ , ఎల్లి వై! 

పరమశివక, 

తూళ్, ఆరె తల్, 
ర వి 

సంజలమ్క్ తుకాబమ్, కొల, వియా 

కులమ్, 

క్ష 
"లేకా, తణీర్ , 

నారుపొడవె, జళ ప్పాడవె, వెళ 
రు Mae] Pn ౬90 

“మేల్ పటు వ నీరమ్ కో ఈమేల్ 
౬ న! చు 

కట్టియ విడు. 

కూరమ్స్ నావిదనుడెయ వేలె, 

SE ON 

కూ రాక్క._ప్పట్లదు, 

శ్నేతగళ గుంపు, 

"నెల (బవ్మాచారి, సం ఖా విశేష, 

ఉడుదార, 

నివ, 

ఫుడి, పొడిమాడు, 

గొందలు, సంకట, కళవు, వ్యాపల రి, 

జేనుతుప్పు, నీరు, 

నారినసీరె, బళియ లే షె; 

జి 

వస్త్ర, 

మురండన, ల సగారి కె, 

నెల ని (ద 



మజ ] రలు 

మ్మోజము, చెటు, 
లు 

మ్శోపతి, రాజా, 

య్మువరు(డు, రాజీ, 

.క్యూసురుండు, (బాహ్మణుండు, 

కంక, ఎల్టని మొగ ముగ అ ఆదుకోతి, 

త్వీంకము, ఎల్టని మొగముగల మగకోేలి, 

తేడ, నీంవానాదము యూద్ధమానందు 
వీరుని "పెడబొబ్బ, 

'త్వేడము, వెవుండు |, మోక, విషము, 

వంక రె నది పొంద రానిది, 

క్వేళము, విషము. 

శ్యేశి. పాము, 

క్వేరీభవ్క_. నెమలి, ' 

క్వేళీభక్స్ళిల, గరుడపచ్చ. 

కఖిండనము, నటుకుట, కోయుంట, పగల 

గొట్టుట, నాళశనముచేయుట, 

చంసుట్క వఎడిరించుట్క ఆశే 

పించుట, 

ఖమిండనుండు, చంపువా6డు పగుల 

గొటు నాయడు, 
వ 

తమిళన 

డ్రి భూమియిల్ పీరందదు, 

మె, 

అరళకొ, 

మలె అరళకా, 

అరళకొా, 

పార్ ప్పనకా, 

క్వ 
శెగస్పాన మొగముడయ "పిణ్ కరంగు, 

శిగప్పాన మొగముడయ ఆణ్ రంగు. 

క్వ 
నీంగ నాద్, యుద్ద త్రీల్ వీరరుడైయ 

పెరియ కొక్కు_రిప్పూ, 

శెవిడుు, శతమ్ విషమ్్ కోణలానదు, 

అడయముడియాదదు. 

విడమ్. 

పాంబు, 

వముయిల్ , 

గరుడనుడయ పచెనిరమ్, 

ర్తి 

వెటువద్యుఅరుప్పద్యుడా డెప్పదు, నాశనం 
లు ఓ 

శెయివద్కు కొల్ వదు ఎదిర్త్రు 
ల 

పేశందల్, ఆశ్నేది త్తల్, 

కొల్బవకొ, ఈ డెప్పవకా. 
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3 

శన్నడనా [ఖండ్ 

వృక్క, గిద, 

| రాజను, 

పర్వత రాజ, 

అర సను. 

కెంప్రుముఖద పొ[ణుముంగ, 
రం 

కం పుమారియు శ మంగ, 

సించా నాద, వీరర బొబ్బె, 

కివుడుు ఠంశారృు రుంశారు విమ, 

కుటీల, హాెందలు అసాధ్య, 

వివ, 

హోవు, 

నవిలు, 

తండుమోాడువుదు, క త్తిరిసువుదు, భేదిసు 

వుద్కు భేదన, నాళనమాడు, కొల్లు 

కడి ఆశకేపీను, 

కడియువను, కొలంనను సహాొడెబడయా 

నను, 
కో 



ఆండ్ ) తేలక 

ఖండపరకువు. శివుడు పరశురాముండు 

నున్న ము వూయువాయడు, 

ఖండము, తునుక, ఫుఅలక౦ండ ము, 

'చేళము అధ్యాయము, 

ఖండళర్క_ర, ఫులకం౦ డము పటీక 

బెల్లము, 

ఖండ. ెద్దక త్తి, 

ఖండించు. ఖండము చేయు, నటుకు, 

నిరసించు,. 

ఖండిక పన్ను లేకుండ ఇవ్వబడిన 

భూమి, 

ఖగము, పీ, బాణము, (గవాము, 

ఖగు(డుం నూర్యు డు, 

ఖ గళ్వరుండు. గ రుత్మంతుండు, 

ఖచరము, పతీ, మేఘము గాలి, 

ఖచరు(డు, దేవుండు, నూర్యుండు, 

ఖ-చిరేము, చెక్క_ంబడినది కచ్చితము, 

మౌాటతప్పుక, 

ఖజానా, థధనాగారము, 

ఖట్యము, మంచము, 

ఖద్దేము, కత్తి ఖడమృగ మా, 

ఖతిలకము, సూర్యుడు, 

ఖిదిరు.డు, ఇందును, 

ఖద్యోతే ము, మిణుగురు ఫురుగు, 

ఖదో్యోతు (డు. నూర్యు(డు. 

ఖనకము, ఎలుకు పందికొక్కు. 

కునకుంశ, (లే వండు వాండు, ఉప్పర 

వాండు కన్న ఫుదొంగ, 

ఖననము, 'ఈవ్వుట. 

ఖని, గని భాపి, 

వున్నితము, గడ్డషాణు గుద్దలి, 

తమిళ సా కన్నడమా (ఖని 

పరమశివకాా పరకురానుక, చుక్తొం|శివ్క పరశు రాము సుణబళియు వను, 
లా 

బడిప్పవకా (వెళ్ల యడిప్పవక్ళా. 

ఖండం, తుండు నాడు కర్ కండు, 

అధ్యాయం, 

ఫులక్కండం, వెల్లక ట్రి, శర్క_రె. 

మిగ "ప్పిరియక త్రీ, 
por.) 

ఖండి తల్ తుండుపోడుదల్ , చెటు, 
అటే ౬ 

వరికట్ర వేండియదు యి ల్లామ ల్ ఇచా 

మాగ కొ డుక్క_ప్పట్ట నమ్, 

పరవె, అంబు, గిరగమ్, 

నూరియకొ, 

గరుడకొ, 

పఫపరవె, చుగం) శాట్టు9, 
య రు 

కడవుళ్ , నూరియకా, 

చెదుక్క_ప్పట్లదు, చొల్మమోరాదదు. 

ఖజానా, దనాగారమ్ బొక్కి_ వన్, 

కటిల్ , 
ల 

వాళ్, గాంగామిరుగ మ్, 

నూరియవకా కదిరవకొ, 

ఇండిరకా, 

నూరి చుక్కా కదిరవకా, 

ఎలి "పెరుబ్చాళి, 

వముచెతోండుబవకా, ఉప్పరయకా, 
షి 

కన్నంచవెద్క_ ౦ కళ్గ్ళక. 

తోండువదు, 

గని, కిణర్ , (జెటప్నటచ్చు 
ట ాబ 

| గడప్పార, 
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తుండు భూభాగ కలుసక్కె3, 

ఆ ధ్యా యః 

దొడక చి, 

Gs pret] 

కడి తుండువూడు, అసవ్యాగొప్టవదు, 

"తెరి ఇల్లద షనాము భూమి, 

వాక్కి_, బాణ, గవా, 

సూర్యను, 

గరుడవావాన, 

వాక్కి, మేఘ, గాలి, 

చేనరు, నూర్య, 

కె త్తిద, ఖచిత, ఖండిత, కె త్రీద, మాత్ర 

తప్ప బె, 

ధనాగార, 

మంచ, ఉయ్యా లె, 

కత్తి మృగ. 

నూర్యను, 

ఇందిరను, 

పా న్నెహుళ, మించుసుళ, 

నూర్య, 

ఇల్వి హెస్థణ, 

మణ్ణినవడ్డ, కన్నక్క-_్ల* 

అగి తోడువదు, 

భావి గణి, 



ఖనీ ] శెలుంగు 

ఖని త్ర, పాలి, 

ఖపుటుడు. అన్నమాకవలో 6 బెట్టు 

కొనక చేత బెట్టుకొని భుజించు 

(వతేము గలవాడు, 

ఖర. ఒక సంవత్సరము, 

ఖరకరుండు, సూర్యుడు, 

ఖరకుటి, నుంగలి ఇల్లు. 

ఖరము, గాడిద 

వాడి(మ్మి వేండీమి, 

ఎ ౦0 డు పో C క్క 

ఖరాఖండి. ఖండితముగా, 

ఖరీదు, చెల, 

ఖరుడు. ఒకరాత్ససుండు, వాడిమిగల 

వాడు, చేండిమిగలవా(డు, 

ఖర్చు, వ్యయము, 

ఖర పటము, (ప్రధాన గానము, 

భిలీనము. కాము, 

ఖలు (డు, దుర్భను(డు, 

ఖల్వాటుండు, బట్టరేల వా(డు, 

ఖాండనము, ఇం(దునియొక ్క_ ఓకా 

నొక వనము, 

ఖాటి, పాడె ఖాటిక, 

ఖాతము, పుష్కరిణి, కో చేరు, 

ఖాత కండు, (త వ్వెండువాండు, అప్పు 

వేయు వాడు, 

ఖూదనము, కవణము, 

ఖాద్యము, తినయడినగ్సి ఆహారము, 

తమిళమా 

| పాల, మమ్ము ట్రి, 

ఆన్న తే ఎటెయిల్ శాప్పిడామల్ 
ళ్ యె 

9 కెయిల్ వై త్తుకొ_౦డు సాప్పిడుం 

ఒరు వరుడ లికా "పెయిర్, 
నాల! 

| నూరియకా, క దిరవఠొ, 

నావిదకా వీడు, 

కరం కళుదె, కూరాన, నూడాన, 

నూ డాగఇరుప్పదు, 

కరాకండి, వెట్టు ఒ(ను తుండు ఇరం 

డాగ పేళుం తనె | యు డైయవకా, 

నీలె, 

ఖరకాా ఒరు ఆరక్క_కా, కొడూరమాన 

వక్క కెటవక్, ' 
ల 

శెలవు, 

కరవడం మలెయుం ఆం పాయుం 

ఒరు ఊరు, 

కడివాళం, 

దుపషుక, 
A) 

వళుక్కు_త లెయకా, బట్ల్మక లే యడొ, 
hm నాజీల దా 

తౌ 

ఇందిరను డాయ వనమ్. 

ఖాటీ, పాడె, 

చెటుబవక్కా కడకా వాంగుబవకొ, 
లు 

కవళ ౦, పిడిళోర్, 

ఉణవు, తిన్నకూ్క్కూూడియదు, పుళిక్క్ల 

తగుందదూ, శిటుండ్వి ఈ్ండి, 
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కన్న డను ( ఖాద్య 

పారె, 

మై యశ్లేముదై హోకినుకిొ ంకుడండు (వత 

€ం 

ఒందువర నాను, 

వి 

నూర్య, 

శరకనున, మషెరశా లె, 

క తె బణగిదఅడి క్క తీకె, ఉప వాదదు, 
అంటే te ta 

ఖండిత సాద, 

"బలే, 

రాష స, (పతాపకంక్క, మొన గారం 

వ్యయ. 

ఖర్వ రీ 

క డి బౌ క్ర డియణ్కా కుది రెయఖ-గాము, 

దురన, 
జ 

బోభొదత లై ఊళ్గోవ, 

ఇందన వనం 

శిదిగ్సా హాణద్క శివి కౌ, 

ఫుష్క_రిణి హోొండ, 

సాల తెగెయువను, 

కబళ్, భక్షణ, 

ఆహార, తిన్ను వప దార్థ తిండి, 



ఖన్న ] కలను 

"భిన్నము, ఖీదమునొందినది, 

ఖిన్ను (డు, ఖేదమునొందిన వాండు, 

ఖిఅపడు6ట, చెడుట, 

ఖిలము, దున్ననిదిి వెడినదిం 

ఖురకుటి, మంగలిది, 

ఖురము, జక్క 

ఖు రాకము, మృగవికేసమా, 

ఖుర్హ నము, ఆట, 

భేంఖానము, గుజిము, 

"ఖీ చరము, మృగ విశేషము, 

"ఖే దరుండు, వేలుంపు ఆకాశమున సంచ 

రించు వా6ండు, 

ఖేటకము, జాలు (శామవిశేప ము, 

"ఖీదము, శోకము, 

"దించు, దుఃఖించు, 

కటిన ఆనకట, 
ఓ వి 

'ఖేల, ఆట్క విళి యాట్లు 

తమిళన 

థి 

కున్చతె య'జెందదు, 
జ a 

తున్నమైంద వక. 
కిడువదు, 

మిం 

అంబటచ్చి, 
టు 

కుదిరె ముద లియవ। టికా కుళంబు, 

షాొంబు, 

ఒరువగె విఅంగు, పక, 

ఆటమ్, 
టు 

ఖే 
కదిరై, 

మిరుగవగె, 

కడవుళ్, ఆగాయ తిల్ సంజరిప్పవకా. 
ర] 

శేడయమ్ డాల్, సరికే, ఒరుమలె 

శెటింద ఊర్, న న 

శుయర౦6; 

తుయర ప్పడువగు, 

ఆగ్, తణ్లీరు పాయువదరా్క్కాాగ 

కట్రియ ఆనె క్క_ట్లు, 

ఆటం, విళ్యాటు, 
లు య రు 

280 

దుఃఖహోోందిదు, 

దుఃఖహోొందిదనన్న, 

కనువుదు, 

వీడు, కెట్టదు, 

శాలసగీ తె, 
అటి 

ఖుర్క గారను, 

వోవు. 

ఒందుమృగ, నాను 

అసె, |కీడె, 

కుడదిరె 

ఒందువమృగ, 

ఖేట, 'ఖేడ్యు ఇాలు (గామవిశేష, 

వాళి, 
య 

నోర, 

దుఃఖిసు, 

ఆగాక రు, 
= లు 



శైదు ] "ేలు(న 
"వ్రత 

ఖైదు, చెబు కాౌరాగ్భవాముు బంది, 

ఫోజ్లా. పషండు(డ్కు నపుంసకుడు, 

భోడు(డు. వంటి వాడు, 

ఖోలకము, కుల్లాయ పుట్ల, పో(క చిప్ప 

కండ, 

తి, |పనీడి, ఖ్యాతి. (ప్ర ఫ్ 
తుండు, 1పనిదు(డు, ఖ్యాతుందు. (ప్రనిద్ధ 

గంగ, పూజ్యము, "పెద్ద, ఒక నడి నీళ్లు, 

గంగడోలు, ఆవులకను ఎడ్డకను మెడ 

(కింద (చేలాడెడు తోలు. 

౦౫ మెల, నలని పసుఫువర ము, 
యె ళం లా 

గంగమ్మ. (గంగన మ్మ) ఒజళానొక 

(గామదేవత , 

గంగరావి, (బన్మాదారు వృక్షము, 

గంగాధరుడు, శివుడు, నీళు మోయు 

వా(డు, 

తమిళము 

బిల బాలి ‘ 

భ్యా 
సిరని త్రమానదుు పీర్ పోనదు, పుగళ్ 

స్మెటదు, 

పిరని త్తమ్ ఎల్లోరుం ఆరిందదు, 

ఫియర్ పోనవక, 

గ 

గంగ పూ కెక్క_రియదు్చు "సెరిదు, 

నదియికొ పియర్, తిల్లీర్ . 

గంగడోలు, మాడుగళుక్కు_౦ ఎరుదుగ 

, భుక్కుం కళు త్రిల్ 'తొంగుం తోల్, 
టీటీ 

కరుప్పు కఅంద పచ్చెనిరమ్, 

ఒరువగైమరం, (చూ, దారుశావనం) 

గంశగాదరకా, నీర్. పరనుశివకా, 
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శన్నడమా [గంగా 

సెర్కె బంధన బంది, 

నపుంసక, 

| కుంట, హా లిన, 

హు త్తే అడికె గడిగ్వె నీప్వః 

ఒందు అక్షర, 

గంగానది, సాన్నె, రణీరుం 
OC) 

గంగాదొదల్ము 

కప్పు, అరిషణ బణ్జాగళ "బెరికెం 

(బవ్మాదారు హువ్విన అరళి, 

| సీరుహోరువను, ' 

శివను, 



గంగా] రిలయ 

గంగాళము, ఇ ర్రడితోం జేయంబడిన 

నీళ్ళపా[త. 

గంగి, పూజ్యము, 

గ గి రెద్దుః బిచ్చపువాండు శం గారించి 

తీసుకొనివ చ్చెడు ఎదు, 
యలు 

గంగోదకము, గంగానదియందలి జలము, 

గంటే, అన్న రసము, 

గంజాయి. మతుపుటించునటి ఒక 
ఐల ట 

ఖో వస్తువు. 

గరిబా,. బజారు, 

గంట, చాద్యవి శేషము, శాలవి శేషము, 

గంటము, తకాటాకమింద (వాయుటకు 

నుపయు క మేన యుక్కు_ సాధనము, 
అణాల మ 

గంటు, గాయముచేయు కనుపు, ముడి, 

రూక లముడి, చెం (డు క లము డి, 

శోధము, 

గండండు, కళూరుండు, 

గండక తెర, మెడక తిరించుకొ నెడి 
pan = (no) 

యొకి విధమగు క తేర ఇబ్బంది, 

గ ండకము, ఖద్ద మృ గము, విఘ్నము, 

జోస్యమా, చేపపిల్ల. 

గండగొడ్లలి, పరళువు, 

గ ండగొడ్డలి తాలుపు, పరశురాముడు, 

గ ండపెండారము, ( గండ పెిండారము 

కూరుల్కు బిరుదు గా కాలను భరిం 

డు అందియ, 

గండ భేరుండము, పతీవిశే. ము, 

గండమాల, మెడచుట్టు గడ్డలు లే చెడు 

చ్యాధి విశీనమ్ము 

తమిళము 

గంగాళం, పిత, తణీర్ పిడితు 
ఈలి ది ra ] 

చె త్తుకొళ్ళుం ఏనమ్, 
ఈ జాతీ 

పూజ్యమ్. 

పిచ్చెశారర్ గళ్ శింగారితుకొండు 
యె అనీ 

వరుం ఎరుదు, 

గంగ నదియికా తల్లీర్.. 

కంజా సౌదంవడి త కండి, 
వాటే 

గంజ్యూ మయక్కం తరుం 

పారుళ్ , 

గంజ్, అంగాడి తెరు. 
ల! 

జరువ గ 

వాత్య లె కరిప్పద్యు కాలే కురిప్పదు, 

'మీలెచ్చువడిగళ్ మీదు ఎళుద పయకొ 

పడుం ఒరు కరువి, ఎళుత్తాణి, 

గాయమాగుమ్ కణువుముడి పణ 

ముడిప్టూ తై, మయిర్ ముడి 

కరోదమ్, 

'వేండుద లె, 

శూరకా, 

కళు తె వెటిక్కాళుం ఒరువగ క తీరి, 
లి (చ య d= ee] 

ల్ 

ఖడ్డమిరుగ మ్ విగ్నమ్, జోతిడహ్, 
మాకా వటి, 

ళం 

ఉజటరకువాళ్ , 
A] 

చఛరకు రామకొ, 

విరర్ గళికా విరుదుగ శాగ శాలిల్ 

అణిక్కుం కాపు, 

గండ చేరుండహ్్ ఒరువగె పరవెయినం, 

కళ తికా భుటుమి ఎళుంబుం కటిగ 
న. యు లట 
ళికా సోవికా *పెయర్; 
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కన్నడము (గండ 

గంగాలే, 

నాన్న, పూజ్యం 

గంగాజల, 

గంజి అన్న బేయిసువ సమయ 

హెచ్చాద నీరు, 

మతుహుటుసువ పదార, -గాంజూ, 
౨ లు థి 

గంజ్, లోక వికయద అంగడి బీది, 

ఘం ళు కాలమాన, 

ఘంట, ఆళపష్యతగళ మేలె ఒరెయువ 

ఊక్కిన సఅకరణ్య ఒందు అడివుద్దద 

సేనాం 

గాయవౌాడుు గణి ముడి గంటు, 

రొక్కు_ద్క చీలసీ గ్య కోప, 

హోరె కె, 

శుూరను, 

కుతిగ కతిరి సలక్కె_ క తిరి ఆడ 
pro) వు os] 

చచ కప, 
a) 

ఘు 0 T₹5™ వి ఘు ల డే, జో స్య 

మానుమరి, 

పరశు, 

పరశు రామం 

గండ పెంబచెచు కూరవీర కవి కలా 

శారరిగ తొడువ కాల్క_డగ, 

గండ భేరుండ, మెనూరు రాజ్యద ధ్వజ 

ఎరడుత లెను వాక్కి_ చిన్నా, 

ముగనబావు గదకటు కెప్పటరాయ, 
ఏ లు ' 



గండ ] శెలంంగు 

గండము, వెక్కి ల్సి ఏనుంగువెక్కిలి, 

ఒక్గవాయోగము, అపాయమ్యు 
ట్ 

ఖద్దమృగ ము, పుండు, 

గండరగండడు. కరూరుల కెల్ల 

శూరుడు, 

, భుట్ము ప 4 గండరించు పుట్టు; పుట్టించు 

గండ శైలము, కొండనుండి జారిపడిన 

సృుదరాయి, 
© 

గండార పుబొమ్మ, ఉత్సవాదులయందు 

గుంపునక ముందు నిలిపెడు "పెద 
టా 

బొన్ము, దృష్టిదోప పరిహారార 
టు థి 

ముం చెడి బొమ్మ, 

గండి. బిలము, రం[ధము, సందు, 

గండిక, పగులు నీళు అధికము గా 

వచ్చుట చేత తెగిన చెజటునవుక ట్ట 

లోనగువాని సందు, 

గండిదొంగ. కన్న పుదొంగ, 

గండు, పౌరుసుము బఅము పశుజూతి 

యందు మగది, అసాధ్యము, 

గండ(డు, శూరుడు, 

గండె. చేప, 

గండోలము, క చ్చులమోను. 

గండ, దిట్రత్ నముక అ వాండు, "పెద్దది, 

పరుషవచనము, అ భేద్యుండు. 

గం డీకలు, ఖండములు, 

గంత, దుముకు, 

గందకము, చూ, గంధకము. 

గందపుంగొండ, మలయ పర్వల్ ము, 

గందపు మాను, చందనవృషే ము. 

గందపొడి, కొన్ని గంధన (ద్రవ్యముల. 
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తమిళము కన్నదోము (గంట 

తార యానెయికా దవడెగళ్కు ఒరు కన్నె, ఆనెయ నండ స్థల, గంద 

సరుగ యోగమ్, అపాయమ్్స్ గాండా ; 

మిరుగమ్్స్ ఫుణ్ 

విరాదివిరకొా మావీరకొ, 

మ లె మేలిరుందు వళుకి్క. విళుంద 
ర 

“జృరదియకల్ , 

సీలు 

ఉత్సవళశాలంగ లిల్ గుంబలుక్కుము ౯ 

నిరుత్తివెష్క_మ్ , పెరియ బొ మె, 

దిరుషి దోహ పరిగార తిరు క్వా_గ 
(స) par.) 

వెక్కు_ం బొమ్మ. 

రిందిరమ్, నందు, దిలమ్, 

అపాయి, గెండామృగ, హుణుం 
రాం 

వీ రాధివీర, 

భు టి సు, హుటు, 
లు లు 

మశతెఇషందజారిద దొడ్డకల్లిన గుండు, 

దృషిగొంబె, ఉత్సవగ ళలి బరువ దొడ 
CE య Gs 

గొంబె, 

బిల్క సందు. 

వడగిప్పు, తణ్రీర్ అడిగమాగ వరవదాల్ | కెరెక ప్తి ఒడెదుహోదరె బిళువసందు, 

చెడి త్త “కళ చ్రికా ఆనెకట్లు, ఉళ్ళి! 

అందు తజ్డ్ర పాయుం మెల్లియ 

సందు, 

కన్న త్రీకుడకా, 

గండు, పవురుష ష్స్ బలమ్, మోాడుబాతి 

గలికొ ఆణ్ , ఆ సాత్యమ్, 

శూర క్, 

మాడ్, 

కంజరంగళ్ ఉడయ మోకా, 

గెట్లి క్యా_రళా, ఇకియ పరునమనూగ 

పేకుదల్. 

ఖండంగళ్. 

కుది. 

గందకం౦, 

మలయ ములె, 

చందనమరమ్, 

చందనత్తూల్ వాసనత్తూళ్ + 
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కన్నగళ్ళం 

పుల్లింగ జంతు, బల, పౌరుప్క గండు, 

అసాధ్య, 

భూరం 

మోను, 

కచ్చుమోను, 

పరుషవచన, దొడ్డదు, అ భేద్య న్యు గట్టీ 

యాదవను, 

ఖందతుండు, 

కప్పళిసు, జిగి, 

గంధక 

నులయపర్యతే, గంధద బెట్ట, 

శీ/గం థధదమర, 

గంధదపొడి* 



హింద్ ] శెలుంగీ 

౫౦దరగోళ ము, సందడి. 

గంధకము, మందులోను తుపాకిమందు 

లోను వేయయుడు పచ్చని యొక 

వస్తువు, 

గంధ గజము, మదఫు టనుంగు, 

గ ంథగర్భము, కొండమా నేడు చెట్టు, 

గంధ పాహెణము, 

గంధమాదనము. ఒకానొక కొండ, 

మద పుటును(గు, 

గ ంధమౌ ర్ఞాలము, పునుగుపిల్లి. 

గంధము, వాసన, గంధకము, గర్వము, 

"లేశము, 

గంధమూపి, చుంచు, 

గంధరాజము, ఒశానొక 

(దవ్యము, 

గంధ 

గంధ ర్వవా _స్టక ము, అముడ పు చెట్టు, 

గంధ ర్వుండు, 'జీవయోని వి శేపుము, 

'పాటుపడువాండు, 

గ ంధవతి, కల్లు వ్యాసుని తల్లి, చీల, 

గంభవనా, గాలి, 

గంధవహుండు, (గంధవాహు6డు 

వాయువు, 

గంధసారము,* చందనము, 

గంధాఖువు, చుంచు, 

గంప, వెదురుబద్దలు ముదలఅగువానితో 

నల్లిన తట్ట, 

గంబురము, కర్పూరము, 

గంఖీరము, లోంతుగ లవి, 

గంభీర వేది, అంకశముళతోంబొడిచి ఎంత 

బాధ పెట్టినను ఒలైఆంగని మదపు 

ఘేనుయగు, 

తమిళ్ న 

చందనమ్, 

కందరగోళమ్, 

గందకం౦, 

మదంపిడి తయానె, 
అవి ఈ. 

కందకపాపాణం, విడం, 

ఫునుగుపూ నె, మణముళ్ల పూనె, 

మణమ్క్ కందకమ్ గరువమ్స్ మేల్ 

వూచ్చు, 

మూంజూారు, 

ఒరువాసనయుళ్ళే దిరవమ్, చందనమ్, 

విభ కల్ల చ్చెడి, 

గందరువకా, జేవకా, పాడుగిరవకా. 

గందవతి, కళ్ , వియాసనుడయ తాయ్, 

భూమి, 
కటు, మూట, 

కాటు, 

చందనమ్, 

న్మాటముళ్ళదు, చనూంజూారు, 

మూంగిల్ కచ్చిగ శి నాల్ నుడౌంద 

తటు, 
లు 

కరుప్పూనమ్, 

ఆళమౌనదు, 

అంగళ త్తినాల్ ఎవ్వళ్ వు నోగడితాలుం 

ఈఊణర్సి యట మదంబిడి త్త యానసె, 
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శన్న జమా (<of 

చందన, గంధ, 

గొందలు, గలా మె 

గంధక, 

మలెయల్లిరువ బిల్వపషతిగిడ, 

విషమపదార, 

థి 

హామాలయదక డె ఇరువమ లె, 

ఆనె, 

పునుగు బెక్కు, 

నుదినీద 

గంధ వాస నె, గర్వ స్వల్ప, 

చమూంజూారు మూగిలి, 

గంధ రాజ, చందన, 

అవదలి గిడ, 

జేవతెగళ, విశేష, 

(| హాండ, వ్యాసస తొయ్యి 

భూమి, 

గాలి, మూగ, 

యోజనగంధి, 

గాలి, 

చందన, 

మూంజూారుు మూగిలి, 

బిడిరివ బబెగళింద ెహిెణడదిరున బుక్, 
ద లట 

తెటు, 
లు 

కర్పూర, 

ఆళ వాదద్యు గంఫీక. 

చుచ్చుశోలినింద ఎసుచుచ్చిదరూ 
న లు 
హె-చ్చురవిల్లద కొస్బెేద ఆనె 



గగన] రీలు 

గగనము, దుర్లభము ఆ కాళము, 

గగురు, భయపార్దాదుల చేత మేని 

వెండుకలు నిక్క పొడుచుట్క 

రోమాంచము, 

గగ్గోలు, కలత, మోభము, 

గచ్చు. శాంతివూ6త, “గారవూ(త, 

గచ్చువిచ్చగు, శార్య వెక ల్యమగు ఆటు 

మూడు. 

గ జక రము, ఏనుగు వెవివంటి యొక 

విసనకణ్క దదు, 
(=) a) 

గ జరీ, గజసమూపహాము, | 

గజదంతము అభినయ వా స్తవిశేషము, 

గజయాన, ఏనుగునడవంటి నడగలది, 

గజము, ఏనుగు మూడడుగుల కొలత, 

గజరి పువు, సీంవాముం 

గ జూననుండు, వి ఘ్నేళ్వరుండు, వినాయ 

కండు, 

గజ్జి, తీట వజంపు, 

గటి “చె, కీంకిణి, 
జ జ 

గజురము, ఖరూరము, 
జ జి ప 

॥ వీ గజ్జైగొలును షు పొదాభరణ శ 

పము, 

గటున, గటించుట, 
యట లు 

గటి కఠినము దృఢము, 6% చ్చెర్నా 

దము కలది; 

గటివాండు. సమరుండు, 
లు థి 

గట్టివాలు, గయ్యాళి, ధూ ర్తురాలం, 

గటు, తీరము కొండ, గనిన్కు ఎల, 
ల్ని భం 

ముగింపు, 

తమిళ మూ 

చెరుమై, కూనియమ్, 

కన్లమౌనదు, ఆగాయన్, 

బయ గ్రీనాలుం సంతోవమత్తినాలుం 

మయిర్ శాల్ గళ్ క తిటు నిర్పద్సు 
అంటు 

శిలిర్చు, రోమాంచ, 

క'లెవదు, 

నినె త్త వేలె ఒనుక్క_ మ్మృటొం(శాగీ 

యానెయికా శాదుపోనదొరు విశిర్కి 
దదు, 

oO 

యాని సమూ మ్. 

అభినయ హా స్టన్, 

యానెగశెప్పోల్ నడప్పవళ్ , పెణ్, 

యాని, మూ నడి, 

నీంగ మ్, 

వినాయగజా, యానైముగ తోలా, 

శొరకిరంగు, 

గై, మణియో౫. 

కరూరమ్, 
Va 

గ జైగొలుసు, "జెల్స్ గ భి ల్లా లల, 

కట్టువదు, 

గట్టి? కడీనమ్, దిరుదడుమ్, 

రక 

కిటనడ తెవుళవళ్ , 
వు రూ ౧ 

అణా, తీరమ్ మలైప్పాటదై, 

డి న! పల్లె, ముదవు 

శర 
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శన్నడోను. ( గటు 

శూన్యం | 

దుర్గభ చాదదు, ఆక 

భయవా ర్హాడిగళింద రోమాంచ 

వుద్యు ఎమెదొమ్ము, 

చాన 

దోమాం చచవాగు, 

గాందల్క తో, 

గార్మెత్లు. 

కశాగ్యభంగ ఆరుమూ గాడు, 

ఆచియకివి హోగిరువ బీసణీ ౫, దదుం 
(5) 

గజగళణంపు, 

నాట్యభంగి మె, 

గజగమ ని, 

ఆన గజి 

సింహం 

వినాయక, 

క, 
Cal 

గడె, కింకిణీ, 
03 

ర, ఖర్జూ 
ఇాలిన గ వెగరుశ సరవనణీ 

చ mM 

కటువదు. 
లు 

గట్టి, దృడ, కీరిచి హాగువ్రుదు. 

సమర, 
డా 

జాగ్ శ ం య 

దడ్క కణిమ 



గటు ] కిల యక 
లు 

అ 
గట్టుతాలు ము వినువు, 

గటుదాయ, ఇం ద్రుండు, 
లు 

కు 

గట్టుల చేయడు, హిమవంతుండు, 

గడ, నిడుపాటి కోల, 

కంబను, ఓడక౦బము, 

సమూ వాము, 

గడప, వాకిటి (కింది భాగము, 

గడి, ఎల్ల, హద్దు భయము, జంకు, 

గడించు, సంపాదించు కల్పించు, 

గడియ, ఇరువదినాలుగు నిమిషముల 

జాలము, 

నడియారము, శొలపరిమనోణమును 

ఫ్రన తము, "తెలుపు టి జక యం ము 

గడువు, నిర్ణయకాలము, 

గడ, దుంప్క [వణము మ౦టి ెల్స, 
a య 

ద్వీపము, 

గడ్డి, క'సవ్రు తృ్ణమా, 

గ డేబొందు, చుటకుదురు. 
గో లు 

గణకుండు, జోన్యు(డు, కరణమువా(డు, 

గణగణ, ఘంటాధ్వనియందగు ననుక ర 

ణము, 

గణి, సాంగముగా వేదాధ్యయనము 

శని నవా.డు, 

గణీంచు. ఎంచు, లత్య పెట్టు, 
లు 

గళత్క ం వేశ్య, ఆం జేనుగుం 

గణీశారక, సెలిశటు, 
ఇంట జ్య 

న ణీతము గణిత శాస్త్రము, అంక విద్య. 

తసిళీ ను 

నిష్షు, సిరుమాళ్, 

ఇందిరకొ, 

పార్వది, ఉ మె, 

షనుయకొ, 

నీండకోల్, సమూగకన్సు తూణ్ొ, ఓడ 

త్రీకా తూణ్, 

వాళర్ పడి, 

మక్ 

గిడివిడి, 

స౦ంబోడది తల్ కర్చి తల్, 
అణ న 

గడియ్కె. ఇరుబ లీనానునిమిడ చేరష్, 
రు జి ౧ 

గడియారమ్స్, కాల త్తికఅళవు, కాల తై 

'తెరియప్పడుతుం ఒరు యందికమ్, 

నాటే ఆగ ని ఎయిక్కుపట్ట (నేరమ్) కాలమ్, 

గడువు, 

కిళంగ్కు రణమ్ మణాంగటి, దీవు, 
ణా బు 

వెళ్కోల్, 

శెమ్మాడు, 

అసాత్తి చుమ్స్ మిగవుమ్, 

జోదిడన్ కణక్క కా, 

గణగణ, మణీళ శ్రమ్, 

వినాయకన్, శివన్, 

నృనాగ వేదకా తీకంగళ్ పడి తవన్, 
అమల్లో వాటి 

ఎం 
ea 

చేని, పెణ్ యానె . 

నిలిమరమ్, 
ఛి 

కణక్కియల్ , 
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వివ, నోవర్థ నగిరి ధారి, 

ఇంద, 

పార్వతి, 

పీమువం త్ర శ 

గడ్క గుంపు, వాడగిన కంబ 

గ డివిడి, 

హోొనిలుు 

గడి, ఎల్ల భయ, సంకోచ, 

సాంపాద నెమాడు, కల్సిసు, 

ఇప్ప త్తునాల్కు నిమినగళ ళాల, 

గడియారం 

శాలావధి 

మణిన నారళు ౫, జేరు దీప, హుణు, 
a (ar ఎ ta 

స్క త్చ్ణ, 

య pe. | 

అసాధ్య, అత్యంత. 

జో స్యహోళువను, కలక ర్ల; శామభోగ। 

ఘంటాధ్యని, 

చేద వేదాంగగ ళ అధ్యయన మొడీర 

వను, 

ఎెణీసు, లత్యవిడు. 

నూళి హెణు ఆనె, 
౯ 

చెలిగిడ, 
య 

గ్య ణీ య! అం కవిచ్య, 



గ తోయ] తెలుగు 

గ చేయము, ఎంచ(దగినదిం 

గణ్యుండు, ఎంచదగినవా6డు, గౌరవ 

నీయు(దడు, 

గతము. పోక, 
బడినది, 

గతించు, చచ్చు, 

పోయినది, "తెలియ 6 

నత్త, ఎరువు, 
గద, గుదియ, 

గదా గజుండు, గదుని యన్న, విష్ణువు. 

గచాథరుండు, విష్ణువు. 

గది, ఇంటిలోపలి యణ, 

గద్ద, పవఖీవి శేషము, గృ ధము, 

గద్దించు. కోపము వేత అదలించు, 

గగియ, ఉన్నత పీఠమ్కు సీం సనము, 
(a) 

గ ద్రైెపౌంకము, పరువునకవ దగిన 

గద్యము, వచనము శెప్ప(దగినది, 

గని, లోవాములు పుట్టుచోటు, బిలము, 

గనిమ, కటు గటు, 
లు లు 

గనీబు, టెలి, 

గనుపు, పర్వము, 

గన్నేరు. కరవీరపున్చము, 

గ బ్నిడాయి, గబ్బిలము, 

గబ్బు, దురంధము. 

గబ్బు చీకటి, గాడాంధశారము, 

గమనము, పోక్క (ప్రయాణము తలపు, 
నడక, 

తమిళే ను 

వణ కీ గుందదు, 
బలీ 

గణ్యన్, ఎణ్లికె ,-కోట్ పట్టవన్, మరి 

నడందుప్పోవదు, 

ఇజుప్పదు, 

తిన్ బదు, నాయెప్పోల్ నక్కు._వదు, 

ఎరు, 

ఫూలన్, 

గదాాగజన్, గదనుడయ ఆగ్జాన్, విమ 

"పెరుమాళ్ , 

గదాదరన్, పెరుమాల్, 

అరె, వీట్లిల్ కీర్ అరె, 

పరందు, 

కోవ త్రి నాల్ అడట్టునల్ * 

ఉన్నదపీడమ్స్ సింగావనమ్, 

తర త్రిర్ము తగుంద మరియాదయాన 

సేచ్చు. 

ఉర వదె పేశ తగుదియానదు. 

గ నమ్, ఆచ్చరియక అదిగమ్, 

గని ఉలోగంగళ్ పీజక్కు_ం ఇడమ్స్ 

బిలమ్, 

సావాల్ , 

గబ్బు న్యాటమ్, 

(oe) 

పోదల్ (పయాణమౌొవుదల్ , నివైప్పు, 

క్ల 
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కన్నడము ( గనున 

పూజ్యన్వు దొడవను. 
er 

గల్కీ నడెదనుది, రిళిదసుదిం 
యి యి 

కీరిససోగు, 

తిను నాయిమౌొదిరి గపగపి చెక్కు, 

గొబ్బర, 

గదెె వొకే, 
ర్ం 

విమ, 
ట్ 

విమ, 
బ్ 

కోకా 

వాదు, 
a) 

గది, సింహో సన, 
యు 

ఆంత స్టౌ రక్క_ంత మర్యాచెషంద 

మాత నాడు, 

వచన, గద్యం 

లోహదొ రెయువస్థల, గణి, బిలం 

కణిక్కె గటు, 
ణు 

తలెసుతే ఒక, 
ae.) 

కణయువు, పర్వ, 

గ న్నేగు, 

కణుక పడి, కంక ళు 

గబ్బు, దుర్దంధ, 

శీ ం 

(ప్రయాణ, సెనెపు, నడ, హో 



గముఫీ } కలగ 

గనునీయము, పొందదగినది, గ హ్ంప 

దగినది, 

గయ, తీర్ధవి శేషము, 

గయము, పకువు, 

గయ్యాళి, ధిక్కరించి మౌట్లాడునది, 

గరకటు, గదకటు; 
ళ్ 4 ఈ 

గరళము, వినము. 

గరాసు, దుష్టుడు రాఠకునుడు, 

గరి లే, లోహపు తెడ్డు “ర్క 

౫ రిమ్మ (గ రిమము) పెద్దది, గొప్పతనము, 

గరిాసె, ధాన్యమంచెడుకొట్టు మాన 

విశేనము, 

గరుడకంబము, చేవళమందలి 

సంభము, 
అటో 

గరుడధ్వజుండు, విష్ణువు, 

గరుడ 

గరుడుండు, గరుత్మంతుడు, 

గరువము, గర్వము, గౌరవము, విరివి, 

రన, రవము మేఘము మొద గర్జన (గర ) ఘ లగు 

వాని ధ్వని. 

ర్ 
గర్భవతి. గర్భిణీ స్త్రీ, 

గర్మెత ము. లోపల అర్జముగలది, 

గర్వము, అవాంకారము మదము, 

గ ర్వితు ండు, గ ర్వించిన వాండు, 

గయ్యండు, అఆధముండు, 

గఆఅంప, 

కక్క 

కొడవలి మొదలగువాని 

శమిళమా 

గమనీయమ్్ *పెఅ త్రీ గుడియానదు, 

"పి టుక్కొల్స్త గుందదు, 

ఖో! ర . గయ, పుణ్ణియతీర్భమ్ 

పళు, 

ఎదు ర్హుపేకుగిర “జ్ మగలళ్, 

గెటియాగుదల్,, 
ళల 

గరళమ్, విడమ్, 

గరాస్, దుష్టన్ ; అరక్కన్ , 

కరండి, 

మేన, 

మిగవుం బళఘువానదు, 

దానియం వె త్రిరుక్క_ం నిలవరై, అశ వు, 

గరుడకంబన్స్ కోేవికిల్ ఉళ గరుడ 
య 

(ar) 

గరుడదువజన్, గరుడకొ_డి ఉడె 

యవక్యా విషు, 
ల 

మరకదమ్, 

గరుడన్ , 

గరువమ్, గౌరవమ్ ఉన్న దక్, 

గర్జ్హనె, “మేగంగలిన్ ఫ్, 

కళుడా, 

ర గర్భమాయుళ్ల స్త్ర, 

కట్చితం, చావచ్చె ఊళ మర్మం ఉడె 

యదు, 

గరువమ్ అగ ంకారకమ్ మదమ్, 

గరువమాయుళ వన్, గరువంపిడి తవన్-, 
య టు 

ఆదమన్ , 

కహ్క, కొడువాళ్ మొదలియవెక 
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హాగందతక్క_ద్యు (గహీసఠక్కద్దు, 

గయా తీర, 
@® 

దన, 

జగళ్ళ గం లు, 

Cer ల్ని 

విష, 

దువ, రాతీస, 
ఈం 

సౌటు, 

దొడతన, 
Cee 

బహుళ భార వాదదు, 

కణజు ఆళ సె, 

గరుడెనగంబ్క, చేవళ్లోద ధ్వజ సంభ, 

విము, 
ల 

నురకత, 

గరుడను, 

గ ర్వ, గారమవ్క బవాళ్, 

'మేఘగర్జ నె, 

కలె, 

గర్భిత, అంతే రార ఉళ్ళదు, 

అవాం శారం 

కొటీడ, గ ర్వితే, 

అధ మను, 

కుడుగోలన్ను తణిన్కు హూదమాడు, 



గలా ] శకెలుంు 
య 

గల్లా, ధాన్యము అంగడివాండు పెళ 

ముంచుకిొను సెపి. 

గవతము, కసవు, 

గవను, గోపురము, 

గవాత్నీము. కిటికీ, 

గవి, ఆవు గువా, పల్లము, 

గవుండ్ల వాండు, సా రాయమమ్ము వాండు 

కలుగీచువాండు, 

గవులు, దుర్వాసను కుల్ దుర్షందం, 

గవ్య, ఆనులమంద, 

గవ్వ, శంఖము, దినుసు, 

గస, ఉబ్బసమా, 

గ్స్తు, శావల్ శారన్ , 

గహనము, అడవి గువాా దుఃఖము, 

చొరరానిది ఎజున శక్యము ళానిది. 

గళము, కుత్తుక , 

గళ కందక, కోండ నాలుక, 

గాంగు(డు, ఫీమ్మ(డు, కుమార స్వామి. 

గాండీవము, గాండీవము, అర్జునుని విల్లు, 

గాంధారము,. ఒక స్వరము, ఒకానొక 

చేళము, 

గాంధారి. గంజాయి ధృత రాష్ట్రంని 

భార్య, 

గాంఫీర్యము, గంభీర భావము, 

గాడి, నిడుపుగా శోర్పజచిన పల్లము, 

గాగరు సీ (| . అస్తుల కట్టుకొను పావడ 

తమిల్ ను 

కలాపెటి కళజెశ్కారర్ గళ్ పణం 
య (I) రా 

వెకళ్తుక్కొళుం "పెట్టి, 

వెక్కోల్, 

నోఫురష్, 

జన్నల్ * 

పశుమాడు, గుహా, పలన్్, 
వ్ య 

సారాయం విరుస్పవన్, కల్లు ఇరక్మ్కు... 

బవన్ , 

కెట్టన్మాటం, 

మొటుమంయడె, 
6౬ (లా 

శోభి, 

| 

శాడు, గు, దుక్కమ్, నుశేయముడి 
యాదద్యు తెరిందుకొ్క_ళ్ళముడి 

యాదదు, 

సెంబీం 

ఉల్ నాష్క, 

గ 

గాంగన్ భీష్మన్, కమారసామ్మి 

కడవుళ్. 

గాండీవమ్స్ అరునను జెయ విలు, 
జ a య 

గాంధథాఃమ్స్, ఒరు స్వరమ్ ఒరునాట్టిన్ 

పెయర్ . 

గాంధారి దృజ రాష్ట్రిరనుడయ నునెని, 

గంభీరమ్, 

గాడి నీందదాగ తోండప్పట 'పళ్ళమ్, 
లు 

ఇల్ నల్ కటికొం_ ళం పావాజె, 
రు య ర 
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ధాన్యగళు, రొక్క_ద పెట్టిన, 

కస 

గే ఫుర, 

గవాత్ము కిడిక్సి చెళకండి. 

ఆకళ, గవి, వాళ్ల, 

ఈడి గెరవను, 

దంట దుర్గ ంథ 

ఆకళ నుండె / 

వాడీ, 

ఉబ్బస, 

గని 
అటే 

గంటలు, 

కిపనాలి గె 

ఫీమ్మ, సమారస్వామి, 

గాండీవ, అరువన బిల 
Cn య 

ఒందు దేశ, స్వర, 

గాంద్యా గాంధారి, 

గంభీర ఫావం 

సందు 5, తోడు 

హెణ్గుమక్క_ళ లంగ, 



గాజా ] రిలయ. 

గాజు, ఒకదినునుమన్ను, గాజునుట్టితో 
వేనీన వలయములు, 

గాజా ఉప్పు, గాజాప్పు ఒశానొక 

ఉప్పు. 

గాజుల వాందు, గాజుల మెడి నారు, 

గాజువారు, కాంతిహీనమగు, 

“గాటము, అధికము, 

గాటు, శారము,ః 

గాడి, (గాడ రథవిశేపము, బండి, 

“గాడిద, “గార్జభ ము, 

-గాఢము, అధికము, 

"గాళళాపల్యేము, ఒక మతము, 

-గాతము, న్గూలము, శరీరము అవ 

యవము, 

గాథ, చరితము పద్యము, పాట 

చక్క బబు పబడని భాష, 

గాథను, మిట్ట కోరిక, 

గాధేయు(డు, విశ్వామి తుండు, 

గానము, పాట్క గీఠము, 

గానుగ. నూెనిందీసెడి యం రము, 

గానుగ పిండి, తెలకపీండి, 

గాయకుడు, గవాణళ క్రి గలవాడు, 

పూట పాడువాండు, 

“గాయ తి, నుం[తవిశే వమ్ము ఒక 

ఛందస్సు. 

గాయని. పాటపాడునది, 

“ఇాంయనుండు, పాటపాడు వాడు, 

-గా యము, క త్రిశాబ్బ, 

గార, గచ్చు. 

గారడి, (గారడీండు పాముల వాడు, 

ఆనించు, 

శమిళ్ మా 

కక్షాడి, ఒరుదినుసు మణ్, కాడి మళ్లి 

నాలో ఆక్క_ప్పట్ట వలయంగల్. 

ఒరువగ ఉప్పు 

వళి నిరుప్పవర్ , వళెయల్ శెట్రిగళ్ , 

ఇ లెతల్, 
ర బి 

అదిగమ్, 

శారమ్, 

వండి, 

కళుడె, కరమ్, 

అదికమ్, 

గా కాపత్యమ్ ఒరు శమయ త్తిన్ పెయర్ , 

గాత్రమ్్ న్తూలమ్స్ శరీరమ్ అవయవమ్, 

చరి తిరమ్, "శెయ్యుళ్ పాటు, 
టి లు 

మేడు, కోరికా ్రా* 

విశ్వామి త్తికన్ + 

"గానమ్స్ పొట్టు, గీదమ్, 

ఎక ఎడుక్కు_౦ యందిర స్స్, 

వై 
పుణామ్క._. 

గిరగిక్క శ కి యుడయవన్ , పాడగన్, 
(aan 0 

పాట్టుపాడుపవళ్ ॥ 

పాడుగిర వక్, 

క్ి అడి, 

గారె, 
| = 

పాంచబాటి, 
లు 

గౌరవమ్, 
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కన్న డేమా ( గార 

బళ్ల ఆందుగ, కాపు, కదగ, 

జ ళెగాద. 

శాంతిహీన,. 

గాథ వాదుదు, 

ఖార, 
గాడి రథః 

కె ఖర, 

అధిక వాగి, 

గణపతి వూజయ న్నే మాడువదు, 

శరీర, అవయవ, న్గూల, 

చరిత్ర, వోడు అ సంస్కృత భాష, 

హారెకె తిప్పె, ఎతాద దిబ్చె, 
యె న! 

వోడు, గీత, 

గాలం 

హీండిగొబ్బర్య -గాణదపీటు, 
౬ 

పాడు గార, 

"గాయ తి నుం ల, గాయ తి ఛంద, 

హోడువళు , 

వోడు గార, 

అటే 

గారె, 

హావు హీడియువను -గారడీయవను, 

గారవు ఆదరణ 



mB] తెలు 

గార. వడ, మినుములతో చేయబడు 

నొక పిండివంట, 

గాలము, వేంపలను బట్టు సాధనము, 

గాలి. వాయువు మృగముల "దేవా 

వాసన పిశాచము, 

గాలిగుడి, నూ ర్య చం (దుల కుం జూటు 
లు 

చీర్పడు మండలమ్ము పరివేషము, 

గాలిగో పురము, బేవళముయొక్క ఎ తెన 
ఆజ్ 

గోపురము, 

విశేషము, 

చాల క్రీడా సాధన 

గాలిమాట. లోక ప వాదము, 

గాలి మే పరి, సర్పము 

గావు, బలి, 

గానీ, (శ్రమము, 

గింజ, నిత, 
ఇ 

గింజలు ధాన్యము, 

గండి, సన్న పుమెడగల చెంబు, 

సటుకే, పొట్టి వామను (డు, 

గిటగిటమను, వడయు, 

గట్లు, పకువుల శాలినోరు బాణము, 

గిట్టుబడి, అమ్మాకమునందలి లాభము, 

గిడంగి, సరవలుంచి అమ్మెడు ఇలు. 
a య 

గడి, ఆవు. 

గణి, చిలుక, 

ID-—31 

తమిళము 

గారె, వర్రై ఉళుత్తంబరుప్పాల్ 

శెయ్యప్పడుం ఒరు పణియారమ్, 

ఇల్ వాళ్ క్కె-యిన్ దరనుమ్, 

“గాలము మీన్ గ లె 
టల 

సాధనమ్, 

కాటు, వాయువు మిరుగంగళిన్ 

జేగ త్తిన్ ఒరువై నాటటం, పిళాచి. 
ఆక టె... 

దిడిక్క_ 0 

నూరియ చండిరరుగళుక్కు_ శు\టూర 

మేర్పడుం ఒరు మండలమ్, పరి 

"వేళమ్, 

శాతాడీ, 
అటి 

వదంతి, వెరుంపేద్చు, 

పాంబు, 

గావు, బలిం 

విద. 

విచెహప్క_ం దానియమ్, 

మెల్లి ను కళుత్తుళ్ళ చెంబు, 

వళ్ళన్ , వానునన్ , 

నడుంగు, 

మొట్లిన్ ఇాల్ నగమ్్ అంబు, 

గిట్టుబడ్, విర్ పణాయిల్ లాబమ్, 

గిడంగ్కు సరమ్కగళ్ వెష్క 0 ఇడహమ్, 
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కన్నడము [గిణీ 

వదె ఊద్దినవ బె, 

మోనన "గోటి: 

గాల్సి వాసన్వె పిశాచ, 

పరివేవ్క గాళిగుడిం 

డేవాలయద వాళఎ తర వాదగోఫుర, 
బాలీ 

పతీ౦గ, 

హావు. 

| బలి, 

కోను కను, 
1 0 ల 

బీజ, 

ధాన్యగ భు 

సల్మ బొాయిరువ వాంటి, 

| కస్ట, వళ్ళ, 

నడుగు, 

| 

దనగళ నగొర సుం 

లాభ, 

గదడంగుం 

ఆకళ, 

గణి, 



-షిత ] "లుల 
ఆమ 

షి త, కోడె ఎదు, 
బున ది 

గిం సోలియందు నాలఅవభాగ ము, 

గినుము, వందన, 

గిన్ని య, (గిన్నె) (శా గడు గిన్నె, 

గిన్ని * 

గి్బ్బ, అచ్చు పేద్ద వృషభ ము, 

గిబ్బరాతు, శివుండం, 

గిర, వాక్కు 

గిరిక, నూతిరాట్నము, ఘటయం[ లేము, 

గిరవు, కుదువ, 

గిరి, (మింగుట, కొండ, అచ్చనకాయలు, 

రిక, చి బ్రలుక, జలగ, వసురాజు 

నిరికము, బొంగరము, 

రిక హారము, కొండదగపా, 

సెరిజ, పార్వతి మొదీఫలమా, 

సిరి జము, అభక ము, లోసాము కొండ 

యందు బుటినది, 
లు 

గెరిధరు(.డు, విష్ణువు, 

గిరిమల్సి క , శివుడు. 

గిరిసెము, శిరీవవృతుము, 

గిరి సని, భూమి, 

గిరీకంండు. శివు (డు, పామవంతుండు, 

బృవాస్పతి, 

షి టుప, ఆతురముఅలను నంకరకిొంకరగా 

గిలి, భయము, 

సలు నఖతుతమువేయు, వూవులు మొద 

అగు వాని(గోయు, 

శసుక మూ 

కిడార్కి ఎరుదు, 

ఒరుఅళ వు, 

వంజి కేల్, 

కిణ్సి వడిక్కు_ం ఏనమ్, 

ఎరుదు, 

పరమకివక్, 

మె, 

|ఎల్కి ఉమ వసు వెన్నుం ఆరళనిన్ 

మి వి, 
ఫు 

బొంబరమ్, 

గు 

పార్ వత్కి ఉమె, 

అ|బకమ్ ఉఊలోగమ్, మలైయిలిరిందు 

పిరందగు, | 

గిరిథరన్, పెరుమాళ్. 

శివన్ , 

ఒరు మర తిన్ “పియర్, 
అటో 

భూమిబేవి, 

శివన్, గిరీశన్, ఇమయన్ , 

ఎకు త్తుక్క శి కిరుక్కునదు తవటు 

కళ్లు కిళువదు నగ తినాల్ కొయ్వదు, 
యm యm po 

“శశ 

క న్నతచూ 

ఎతు, హోరి. 
అణాల 

ఒందువరెపావు,ః 

వంచెని, 

నిండీ, 

వోరి గూళి, | 

శివను, 

వాక్కు, 

భావియరాటు గిలక ఫోవిద క, 

అదవు ఒత్తు. 

మి, 

ta 

బుగురి, 

మలెదగువా, 

పార్వతి, మొాదీఫల, 

శాకబం గార, అభక, గుట్టదల్లి హుట్రిడ 

సామాను, 

చేవరు, 

శివను. 

శిరీష 

భూమి, 

శివ, హీమవంత, బృవాస్పతి. 

అతురగళన్ను ఇవబందవహాగ కొక్కగె 
వవ 

తప్పాగి బరియువుదు,. పొట్ట సొట్ట? 

గీచు 

భయ, . 

ఊగరినల్లి చివుటు, సువ్వు కొయ్యు 

వదు, 



నీయ ] కేలులక 

గీ కత్తి మొదలగువానితో గీచు, 

గీటు. పండుకొటుక్కు కన్ను గీటు, చిమ్మ, 

అనాదరము, 

గీతం గీటు నేఖ, 

గిచు గీటు, గీచు, 

గీట్ల బద, శాకితములు మొదలగు వాని 

యందు గీట్లు చేయుట కుప మో 

గించెడు (బద్ద, 

గీతము, పొట్క పలుకయుడినది, 

గీ తా చార్యు (డు, సంగీతము ణీర్పు 

వా(డు, 

గీయు, గీత గీయు, 

గీర్వాణము, 'చేవభాపష, సంస్కృతము, 

గీర్వా ణము, దేవుడు, 

నీ, గీత, రేఖ, 

గీఅం. గోయ, భేదించు, 

గీప్పతి, (గీర్పతి) బృవాస్పతి, 

గుంజిళ్లు, వీరులు కట్టుకొని కండుకాళ్లు 

రి\ పెటి 

మొక్కు, 

“గుండా. ధీరుండు, 

గుండిగం వడల్ప్బునోరుగ అ లోనా 

పాత్రము. 

గుండియ, సాద యము, 

గుండీ, బరణ్సి బాతాసు, 
pa. ) 

గుంపు, (పాణి సమావాము, 

తమిళ ను 

గీ 

కీ కతి ముదలియవ (టుడన్ కీయ, 
paar. 

కీటు, కణడిప్పదు ఆడారమ ట్రనిల మె, 
లు లం ముం 

ఎళుకు, అగి, 

కోడం ఇళుత్సుల్ , 

కోడుపోడుం కలి, 

పొట్టు పాడల్ 4 

పాటువాొది మార్, 
ళు యి 

ఆకాన్ , 

కోడుఇగు, 

ఇశేకర్చిక్కం 

దేవర్ గళిన్ ముళి వడ పెంలి, 

కడవుళ్. 

కోడు, EE 

న్గొరి, తు. 

దేవర్ గళీన్ ఆళాన్, 

గు 

వీరన్ , 

అగలమానదొరు ఉలోగపా త్రీరమ్, 

'ఇదయన్, 

బాళాన్, 
(pa +) 

గుంబల్ , జన సమూగ మ్, 
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కన్నదము (గురళ్చ 

గీచు,' 

వాలుకడి, శామద్భషపియిండ సెన్నె 
య లు 

గీటు, రేఫె, 

గీటన్ను గీచు. 

గీటుగళు వాక వకోలు్య, రూలుక టిగ, 

వోడు “హీళిరువుదు. 

సంగీత శిమక, 

గీటుఎళి, 

సంస్కృత, 

భగ చాన, 

గీటు, నేఖె. 

| భేడిస్కు గీరిను, తూరినుం 
| 

బృవా స్పతిః 

. 

| కట్రికొండు ఎరడు పొదగళన్ను 

సేరినివంకు " ఏళువుద్కు బస్క్టీ 

మరక, 

మందో, 

గుండి అగలచొాయియ లోనా పారె 

గుంటిగి, హృదయ, 

బరణి, గుండి, 



_ జ )] Boo 

గుజరాతి, ఘూర్హర జేళ ము ఘూర్జరథాప, 

నాట్యవి శేషము, 

సటిక, ఉండ, మాత, ముతే్యేము, 

గుట, చిన్నకొండ, రాశి, కొండ, దిబ్బ. 

ణుటు. మర్భయు, 
బ 

గుడము, బెల్లము, గోలీ 

గుడాప, బెల ముతోంజేర్చి మరిం చిన 
య ఏ 

పొగాకు, 

గుడాకేళుడు, అద్దను(డు, శివుడు, 

గుడారము, వ స్త ముతో చేర్పజిచిన 
= 

ఇల్ల డేరా, 

గుడి, దేవాలయము, 

గుడిక, గులిగ, 

ఇడికటు. (గానుము నాలుగు డిన్క_ల 
లు 

చెలఅ ఏర్పాటు, 
యm 

గుడిచుటు, చలవ నూర కలకు చుటు 
ళు ౬ 

చేర్పడు మండలాశారను పరి 

జీసము, 

గుడిసె, కుటీరము, 

గుడ, వ స్త ము, 
య Ny 

గుణనము, “పెంచుట, 

గుణనిధి, మిగుల పుణ్యాత్ముడు మంచి 

గుణముగ అ వాడు, 

గుణవీయము, పించబడి నడి, 

గుణము, 'స్వభొవమ్బు సద్భుద్ది , మెలిమి 

(తాడు, అల్లి ఆడు, అలవాటు, 

మడుగు ఆ పధానమ్యు వత్తి 

చారమ్ము, సారము, 

గుణ్మత్రయము. మూడు స ర్త్యరజ సమో 
pa, ) దీ 

గుణములు 

గణనంతు డు, 
ఆడా మా క్ 

తమిళమూ 

వగ నాటియమ్, 
ఘా యా 

మాతిరె, ముత్తు. 
అలాటి మెలునా వాణీ 

స్ స్తై చిన్నమలె, రోసికుల్, కును, 

ఇరగనీయమ్, 

ఇెలమ్మ్ గోలి, 
య 

వెలతుడన్ సేరు కడెంగువె తిరుక్కుం 
గి ఎబి బాలీ ర మా వాతి 

పుగెయిలె, 

ఆర్జునన్ , సరమళిివన్ , 

తుణీయాల్ ఆక్కూపట వీడు కొట "గె 
లు రుషా 

కూ డారమ్, 

కోవిల్ , 

కలి కె గ్రా 

గి రామంగళిల్ నాను దిక్టుగళీలుం 
౧ 

ఎ లె గళిన ఏక్పాడు, 
Tan 

నూరి య చండిరర్ గళుక్కు_ చు[టుం 

ఊండాగుం వట్ట వడివమ్, పరివేపమ్. 

గుడిసె, 

కుటు, తుణి, 

గుణనమ్, “పెరుక్కు_దల్ , 

మిగవుం పుణ్ణియవాన్, నర్ గుణముడె 

యవన్ , 

గణనీయమ్ పెరుక్కు_ప్పడుం తొ, 

గుణమ్, తన్ మె, నర్ ( నల్ల ) గుణమ్, 

మేన్ మె, కయిర్ , విల్లన్ కయిర్ , 

పళక్కమ్, ఏటి, (తి త్తువం) 

ముక్క్హయమల్లా వదు, వత్తి, చారం, 

సతు, 
చ 

గుణ తిరయమ్, సతుపికమ్స్ ఇకాళతం, 
రె ధి 

'శతామవమ్, 

గుణవాన్ = 
ప సానా అ ంలా అ 
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గుజరా త్రి నాడు, గుజరా త్తి వెంళి, ఒరు గుజరాల్ , ఘూర్హన దళ భా పె, నాట్య, 

డాం లొ, గలిగి మాక, ముతు, 
వూ 

గుడ్డ, రాశి దిబ్బ 

మర్మ, గుట్టుం 

బెల్ల, నోలీ, 

చెల శేరినీ మరనమౌడిద హొ సొప్పు, 
౧0౧ ద 

అకవనన్వు శివను, 
జ 

.బాగడార్క డేగా, 

గుడీ, 

గులి గె. 

ఊరిన ఎళ్లగళు, 

పరి వేష, పరిధి నూర్యన సు త్తలు, 
లాలి 

కుడ్తీర్కు గుడిసలు. . 

వస్త, బై. 

గుణను గుణుసువి కె. 

దొడ్ర పుణ్యాత్మ, గుణవంత. 

గుణనసీయ, 

వాగ్గ, బిల్లి “ద ర్క ఆఫ్య్యాస హళ్ళ 

కుళ్ళి అప రాన "దార, సార, 

స ర్వగజస్ త మశ్ _, ఎంబనమూరు, 
టి 

గుణనంతల. 



గుణా ] శేలులక 

గుణా రీతు(దు, 

గుణిం చు. గుణకము చే యు, 

జణి, గు;వంతు(డు, 

గుత, ఒక వసువును కొంత భనమిచ్చి 
తాటి టి 

యనుభ వమునకు6 దీనీకొనుట, 

గ్గు ర కారు, గ్గు దక్షు దీసికొన్న వాడు, 
జలు శూ 

గ్గు తము క-చ్చిశమ్యు విభవు. 
అణాల 

గుదియ, నాలుగు మూరల నిడివిగల 

దండము, గుడికఆ, 
అ. 

గునపము, గడ్డ పాలి, 

* గున్న, పిల్ల, పొట్టి, 

గు పము, కావ(బడివడి దాంచంబడినదిం 
అటట 

గుమ్మట ము, దీపము౦ చెడి శాకితపు 

గూడు, 

గుమ్మడి, హ శ్యాండము, 

గుమ్మము, వాకిలి, ద్వారము, 

గురిగింజ, గురిజవూ స, 

గరువు. శ పాధ్యాయుండు బృవా ప్పతి, 
| 

థలము పెద్ద తిం", ళా తి, అన్న? 

రాజూ శాపాడువాండు గొప్పది, 

భరింపగూడ ఏర, అ: ఘువు, 

గురించు, గుజబుతుపటు, 
అటి (ప) 

గుటక, నిదయందలి ధ్వని, 

గుటి, లక్ష్యుము, గులు తు, దృ హ్రైంతేము, 

మిక్కి నిరయము, 
గ 

గటి కాడు, లక్ష్యము తప్పక వేయు 

వాడు, 

గునుగు, చిన్నాము, “మేర, 

తమిళన 

| గుకారీతన్-, 

కణహ్క_ప్వోడువల్, అదిక ప్పడు త్తు, 

గుణ తె యు డెయదు, 
= ర 

గు తగా ఒగు పొరుళుక్కాగ మొత్త 
అబాట్ మెలా అలానే 

మా పణ్బర్రేతందు వీరిదుకాల 

లియ్క_ తన్నిడ విల్" చె లిఠు తల్, 
జూలీ ~~ nD. | par. ) 

(ప కాదీన మిళానుల్ఫ్ 

ఎను తకడొ, 
pa +) 

నాకొగుమళం సీ ముళ్ళ కోల్, కలి. 

పెం, కుళ్ళమ్, చిన్న. | 

శాక ప్పట్టద్యు ఓఒళిక్క వెక్కాప్పట్టదు. 

ను వాయిల్ 

కుందువుతణిీ, 

ఆ?౯ా ఆసికియర్, బికుళప్పలి వల 

స్పిం్ పెరియ క, తగ ప్పకా, 

౮ తా అణ ౯, ఇరళకా, కాపూటు 
అట a 

గీరవక్కా ఊయర్ వానద్కు పొరుక్కు... 

ముడి మూదగ, 

అచెయాళం పిడి లొ కండుపిడి తల్ 
రా టు por] 

తూక్క. త్రిల్ "సియ్యుం సత్తేమ్, 

లట్బియ త్రిల్ గుజివెప్పకకా, 

చిన్నమ్, కటి, స్తే? 
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గుణారీత, 

గుణ కారనూడు, హెచ్చిళు, 

గుణడ ళ్ళ వం 

గుత్త, 

ఒప్పంద కార, గు త్రీగౌాగార, 

బిగి, ఒతాగి, 
లాటీ 

ఎవడుగ జ నీళద (ఆరడివుళ్ల) కట్టి గె, 

గడపారె, 

మరి, 

బచ్చిట సరవ, 
ణి 

దీ పవిట్ల శాగద గూడు, 

కుంబ ళ ?'యి, 

చాగిల్కు దాక, 

కుందమణీ. 

గరువు, ఉపాధ్యాయ, కులదయజమాన, 

తేంచె, తాత్క అల్ల, రాజ్య రతుక, 

గు రుహి డియు, 
అప 

డుర్కె, గౌర క 

గురి గుబుతు, ద సోంత, 
ఒలు 

గురివిక చెచాణ ఏటు హోెడియునను, 

| | చిన్నా, సుర, ఎలె, 



నజ ] యేలు 
అ 

గజ్ల పు మోము వేల్పు, కిం పురుముండు. 

శటీము, ఆళ్వమాు; . 
ఈం 

తమీళ మయా 

వదిరై ము ముడయాకా, కిం పురకువ.్క, 

కదిరై. 

గులాము, చాను(డు దానురాలు, 

గులిమి. కర నములమ్ము పింజూపముః 
ణ 

ఛలిమిక దురు. గులిమి తీసుకో నిడి పెండి 

లోనగువాని పుల్ల. 

గుల్మము, బోటెలేని చెట్టు, వ్యాధి విశే 

షమ్ము శీనావిశేవము) సెన్యరక్ష, 

పఫురాఖిముఖయమిెన రాజ 

మార్గము పొద, 

గుల్మిని "దట్టముగా నల్లుకొ నెడు én. 

అను 

గుల్ల, కప్పచిప్ప, బొబ్బ? సున్న పుగుల్లి ; 

అల్భము, బోలు, 

గువ్వ, ఆడవి పావురము. 

తవా. కొండయందు తొలువ బడిన 

గొప్ప బిలము పలము, 
(ag) 

గువోశయము, పులి. 

గుహుడు, కుమార స్వామి, 

గువ్యూ కేళ్వరు డు, క బేరుండు, 

గుళిక, (కరిగ) రసమణీ అోనగునది, 

గాడు, పతీగృవాము, గోడయం౦దు 

దీపముంచుట కేర్పర చిన చోటు, | 

పందరము, ఆవగుడి సె, 

గసాండుబండీి, చాంపక ట్రిన బండి, 

గూటము, (గూటాము 

గూడ, వానకు తలమో(ద వేసుకొనుట కె 

యల్లిన జమ్ముగాడ్క, తిరుపగూడ, 

పణియాళ్ , పణిప్పెణ్, 

గులిమి శాదిల్ సేరుం అకుక్కు.. 

శాడిల్ అకుక్కెడుక్కుం ఒరు వెళ్లి 

క్కు_చ్చిః 

గుల్ మమ్స్ ముండమిల్లాద మరక ఒరు 

నోయ్, శేనైయిల్ కీర్ తొ? 

పరియతెర్కు పొదర్ 

ఫ్రణ్, సారె కళింజల్, శర 
క్కి_ల్లాదదు, 

చిప్పి, ఫు 

పురా కాట్రుపు రా, 

గు ములెయిల్ తుశెక్క_ప్పట్ట మిగ 

"ఫ్పరియ పల్లమ్. 

ఫులియికొ నుగ, 

గవాకా, కమౌరక డవుళ్. 

గువ్యా కేళువరకా, భచేరకా, 

గుళ్ళిక్కె 

గూ 

సరవెగళిక కూండు, వాళలిల్ విళక్కుు 

వెష్కమిడమ్, మాడం మర త్తి 

నాలుం ఇరుందబి నాలుం శేయ్యప్పట్ట 

బాండు, గుడి కె, 

కూండు వండి. 

భూమియిలావదు కువ టిలావదు అ డిక్కొ. 

మళ యిల్ ననైయామల్ పోట్టుక్కొాళుం 

సిరంబు ముదలియవ (టీ నాల్ 
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నాయ గీవ, కీం పురుష, 

కదు రె, 

దాసన్సు దానీ, 

క ర్షమల, 'పింజూప, 

గుబిలి తె గెయువ కడ్డీ, 

శాండహీన ల! ళు ఒందు వ్యా 

ఒందు సే సె షృరకు కా 'పు రాళ 

ముఖి, రాజమౌర్ల, హూొదర్య్ము 

గలివిలియాగి అబ్బికొండ బల్లి, 

గుల, ఆల్చ్క డ్ "బ్లు, ము త్రీన నీ "ప్పి, 

ఆడవియ పావురాళో, 

చొడ గవిం 
GB 

హూులి, 

కువవార స్వామి, 

కర బేర, 

గులి శె, 

గూడు, దిప ఇరువుద కె. గాడు, 

పంజర ఎ లెమౌని, 

చాపెకట్టిద నవారి గాడి, 

గాటు, 

మళియింద రత వౌసగొలి సువ దొడ్డగూ డె, 

చాపెయ ఛి? మడిసామాను దేవర 



గీకాడ.] తేలంయు 

నీళుచ'లైడు వెదుకుబుట్ట, వూవులు 

మొదలగునవి యుంవెడు బుట్ట, 

దొప్ప, బుట్ట, 

గసాడకటు, కచ్చము లేక కటినదోవతి 
యు లు 

యదకటు, 
౧ టబ 

గసాూడారము, గుడారము, 

గనాూబెము. కీొండదొన నా (శ యించి 

గూఢ పురుషుడు. వేగువాండు, 

గూఢము, రవాస్యము, దాచ్యబడినది, 

గూధాగారము, చెఐసాల, 

గూథము, పురీపమ్ము విష, 

గానం "పెద్దవండ, 

గూని వాండు, కబ్దుండు, 

గూనము, నడుముమోది వంపు, 

గృంజనము, వెల్లుల్సి, వీపముతిన్న పశువు 

యొక్క... మాంసము, 

క్ గ్భధము, గద్ద పిసినివాండు, 

గృవాగోధిక, బల్లి, 

గృవాపతి, గృవాస్తుండు, విడువక 

యిచ్చువాండు, 

గృవామణి, దీపము, 

గృవాము, ఇల్లు, "పెండ్లాము, రాళి, 

గృవామృగము, కుక్క లం 

గావా మేథ, గొాొవాసుండు, వా మేథ. గృవాస్థ 
గృవాగ్గూ.3ము, ఇంటి నడిమి కంబము, 

త మిక్ ఈ 

శియ్ద కాడ, వూహ్కూ డె, తొటి, 
యెలా శూ లు 

కచ్చం పోజణావమల్ కటియ వేషియిక్షా 
లు ల 

రు శ క్ క్క కట్టు 

గుడారమ్్ డేరా, 

మలెయడివారత్తిలా కడి వాళుం 

మక్కల్ , ఆవవానీగళికా ఊర్, 

CIE 
డై 

వేవుపార్పవకా. 

ఆఅకుదమ్, 
© 

సెరియషా నై, 

గూనజొ, 

గాను ముదుగు వె ందిరుప్పదు, 

గృ 

వెళి వూండ్ను వివంఉండ పక్షువిక్రా 

యిరచ్చి, 

పరందు, కరిమి, 

ముదల్ కను పోట పశు, 
ర 

బలి. 
య + 

ఇలొవాళ్ కె,_ సడతుబవక్కా విడా 
nn > జట 

మణ్ తరు ఎనక, 

దీపమ్, విశ వ్క, 

వీడు, మనెవి, రాని, 

వీటిలి 4 టి రుక్కుం మిరుగం నాయ్్స్ 

వీట్టికా తలెవర్, 
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అక్క. సోరువ బుట్టె, .వువ్వుగళ 

సై, దొన్ని. 

అడవాగి ఉటుపం౦చె, కచ్చహాక బె 
G లు 
కట్టిద ధోవతి, 

గుడార, 

గుడద కెళ 7౫ ఇరువ చేడరవాటి, 
యి టె 

జారి. 

రవాస్య, 

"సి కను నె, 

నుల్క అళుద, 
యు 

1నొదబానె, 
ఛలె 

వళ్ళ గడ 
యె 

గాను 

"బెళ్ళుళి, వివడిణిద దనదమాౌం'స, లీ ణ 

నాద్దు, జిఫ్రుణు, లోభి, 

ఒందు ఈచిద అకళ, 

గాళి వాలి, 
గం 

గృవాస్థ నిరంతర దడాననీడువనుం 

దీప, 

మౌస్కి రాశి హెండతి, 

చొయిె, 

గృవాస్థం 

నునెయ నడువిన సంభ... 
౮ లి 



గప ] “కెలుం ఏ 

గృహీణి, ఇలాొోలు, ఎఆికు మెద, 
en ఆ 

గృహీతము, (గహీంపంబడినదిం 

-గెనును, (గనును ఒశానొక గడ, 
mR 

ఆలువు, 

గల, గొల, (గుచ్భము), 

“లును, పోవ, పుచ్చు; జయించు, 

జ్ర, బై, 

గది చెలప, మూడేండ్ల ఎనుపమాడ, 

చేయము, పొట్క పాడందగినది పాడు 

శీలి, పరిహాసము, 

బంగారు. 

స జ 

గొంగళి, కంబళి, 

నొంజి, గొడాలు, 

నొందె, పాండు రాజూ భార్య, 

గొంతు, కంఠము కంఠ ధ్వని, కున్క._ 

టా సనమ, 

ఠమిళమా 

ఇల్లాళ్ , తలెవ్కి శివప్యు తుంబీ, 

చాంగిక్కొళ్ల్ళ ప్పట్లదు, 

గ్ 

వెళ్ళీ క్కి_ళ ౦గు, 

గొలె, వాళమరం గొలె తళ్గువదు, 

జయ తల్, 
అనాలే 

గే 

ఎరుమైమొడు. 

మూ[నువయదు ఎరు మెక నునటి. 
య్ వ 

6 A) అటి 

లి, పరిగాసస్, 

ల్ 
f 

నులెమూలికై, పకుంసపొాకా, 

స్లాబి చం 
pa. ) 

గ్ 

కంబళి, 

మలడి, వళంచై యిల్లాదవళ్ , 

కంతి, పాండు ఆరసక్లా మచెని, 

కళుర్తు, నగెంజి, 

కన్నడము ( గొంరం 

ధర్మపత్ని, కిం సునొణ, 

(గవానిరువుదు, 

ఒందు తరదగ టె ఆలుగ టెం 
౫ ౧2 

గొనె, 

నోలిసు, జయి ను 
te 

ఎమ్మ, 

మూరువర ద ఎ మ్మెయక గు, వ 

పర్వతే ధాతు, బంగార; 

సీలాబి రు, 
అణాల 

కంబళి. 

బం జె, 

కంతి, 

కంఠ స్వర, కక్కు. టా సన, 



గొంది ] తీలుయగ 

గొంది, మూల, 

గొడవ, ఆపద్క తప్పూ, దుఃఖము, ఆడ్డి, 

శల(తే, 

గొడుగు, ఛత్రము, 

గొడలి, చెట్లునబకెడు సాధనము, 
య్ 

గొడు నెటు, ఫలములేని చెటు, 
డడ అ లు 

9 ర్ గొ|డాలు. పిల్లలు లేని రసః 

గొయ్యి, పల్లము, 
రం 

గొరువంక. గోరువంక, 

గొటుగు, శరము వేయు, 

గొటె, నొటీయ, 
అం (ఆ) 

గొలుసు, చేతధరించెడి యొక సొమ్ము; 

సం కొల, 

గొల, ద్వారపాలనండు, ధన పాలు6డు, 

పశువులను మేపియు పాలు “పెరుగు 

అమ్మియు జీవిం చెడు జారి, 

నొల్లండు. గోపాలవండు, 

గొలక, గోపిక, 
ళగి 

గోయ, గీంయ్య గీటు వెవ్క, 

గోంకడు పాట, దోంకడుపాజు, 

గోటు. కోకయంచున చేర్చి కుశుడు 

సన్నని సరిగెప మై, ఒయ్యారము, 
శేఖ, 

గోందు, బందను బంక, 

గోకర్లము, కడితిమృగము, పాము ఒకా 

నొక శివస్థలము, 

గోకలము, ఆవులమంద, 

(గ పసులకొటము, గో గంధి, పసుల టను 
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మూటె, 

తవణు, విబత్తు తున్నమ్, కురుక్కు._, 

కఅక్కమ్, 

కాలె, 

క్రోడాలి, మరంగ శె జెటుం కరుని, 
ఖా లట 

శాయాదమరమ్, 

మలడి, 

పళ్ళమ్, 

"మనా, 

ముడిరిరు తువదు, 
జ! 

ఆటు కిడా, 
లు 

గొలుసు కెగళిల్పోడుం వశెయళ్, 

ైవిలంగు, 

శావల్ శారకా, మాడు శై మేయ్త్తు 
పాల్ తయిర్ విిటు 

ఇనమ్, 

గోపాలగకా, ఇడౌమకా, 

నోపీళె. 

గో 

కీరు కొరి శెదుక్కు, 

ఫుల్ కెదిక్కిం 

సేలె ఓరత్తిల్ వెక్కు_ప్పడుం సర్వా 

ఒయ్యారమ్, రేక. 

గోను, 
© 

నోకర మ్ పాంబ్బు ఒరు శివ తేలమ్, 
లా బలల 

గోకులము మహాటుమంచె, 
లు మ్ 

చమూటుకొటాయు, 
త రు 

£49 
అతో 

జీవిప్క_ం 

కన్నడము 

ul 

(గో 

మూలెం 

గడె, సంకట, ఆడి, కారె 

చ త్రి, 

కొదలి, 
రో 

కాయాదిరువగిడ, 

బంకె అనళు, 

తగు, 
౧ 

మెనా 

శకౌూరమాడు, 

ర్ రి, 

క సరపణి వేడి, 

. ద్వార పాల, థనపాల, ధనళాయు వను, 

హాలు నుసరు వికయమౌొడువ గాళీ 

జాలి, 

గోపాలను, 

క్ 

గ్చు, 

దోనవపొా లె, 

జల తారుపట్టి, సీం ఆంచిగ వోకి ఒశె 

యువ అంచు, 

బంక అంటు 

శివ మేర, వోవు కణితి, 

ఆకళమం డె, 

దనగళ గుడి సలు 



గోద ] తేలు 

గోచరము, ఇందడియార్ళ ము విషయము, 

గోచరించు. అగపడు, 

గోచారము, నూ ర్యా ది (గవహాముల 

యొక్క. మేహైదిరాసుల సంచా 

రము, 

గోడ, పడ్యము, 

గోడా, గులిమ్ము 
ఈతి 

గోడు, దుఃఖము, 

గోణీ, ఎద్దు గోని, 

గోతము, (గోతాము జనపనార సంచి. 

గోత్రము, వంశము పేరు. గొడుగు 

వరినుడి, రొంద, 

గోద, ఎద్దు, 

గోదావరి, నదీవిశేషము, 

గోదుమ, సస్యవి శేషము, 

గోపరి. ఆంబోతు, ఇందుడ్కు రాజా, 

శివుడు, నూర్యుండు, 

గోపనము, దాంచుట, కాపాడుట, 

సోపాలుండు. గొల్లవాడు రాజా, 

గోపి, (గోపిక) గొల్ల ది, 

నోపీచందనము, ఒకదినుసు నుద్దమన్ను, 

'గోపీథ్రము. (పభౌతము జేవవ, 

"గోపుయడు, గొలవాండు రాజ్యా గోవుల 

కధిపతి, అనేక (గామౌాధి కారి, 

నోవ్రుచ్చము, కోంలి, 

నోఫురము, గవను, వాకిలీ, 

నోమయము, “పేడ, 

నేమాయువు. నక్క, 

గోమించు, గోము వేయు, 

నోముఖము, అలపడు వాద్యవి శేషమ్సు 
we కంల లలా అనాలా. కెకుకాలనినా ఇవ అధమ, నం! నన. 

శపిళ ను 

కుక్క అగప్పడువదు, 

అగప్పడుకదు, 

గోణారమ్ నూరియకొ ముదలియ గిర 

గంగళ్ మేవం ముదల్ మీనం 

వరె తిరిగిన నిలెమె, 

నువలట్ , 

కది, 

దుక్కమ్, 

కోజ్సి ఎరుదు, 

కోణ, కణల్ చారినాల్ మడిందదు. 

గో శ్రీరమ్ కడ్కి పెయర్, కడై మలె, 

ఎరుదు, 

గోదావరి, నదియికొ “పియర్, 

గోదు మె, 

ఎరుద్కు ఇండిరకా అరళకా, 

నూరియక్కా క'దిరవకా, 

శివకా 

ఒళిప్పదు, కాప్పాటువదు, 

గోపాలక్కా ఇడయకా, అరశళకా, 

గోపి, ఇ రైచ్చిం 

నోపీచదందనము, ఒరువగె కళింబుమణ్ , 

సోపీడమ్, విడియర్ కాలము, 

గోబకొ ఇడెయకా అరళకా పశుక్క 

భళుక్కు ఠీ లెవక్, పలి (గామంగ 

ళుక్కు అధిశారి, 

కోరంగు, 

నో పురష్, 

కాణి, పళుమౌాట్లు శాణీ, 

నరి, 

సెల్లంకొడు తల్ 

గోముకమ్స్ ఒరు. వాద్దియమ్, 
న 
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ఇం[దియగలి గె తీశియువ విషయగళు, 

శాణీసు, 

సూర్యాది (గవాగళ్ల మేషాది శానీగ(ళ 

సం'చార, 

గోడ 

కదు తె, 

దుఃఖ. 

ఎతు, గోళ, 
ఎలి 

గోతీ చీల, 

గత, వంశ, =, చనిలీన™జా, చెటు, 

య బట 

ఎతు, దన, 
అటో 

గోధు మె, 

గూళి ఇం|ద్క రాజ్య శివ, నూర్య॥ 

బచ్చిడువుదు రక్నీ ను, 

గొల, గాలి, రాజి 
ళం 

గొల రెహెణు, 
య ౯ 

గోపిచందన మణు. 
ల 

(పథాత్క ముంజా కె బెళగువ జావె, 

గొల్లన్వు రాజ్య ఆ సేక (గామాధిశారి, 

నరిం 

ముద్ది స్కు లాల]ెనెమాడు, 

వాద్య విశే స్క. అడ్డదుడ్డ మౌని, నురంగ 



గోమే ] తెలుగు. 

కొంకర యిల్లు, 

గోమేధికము, పనుపువన్నెగల రత్నము, 

గోయి, పల్లము, మ 

నోర, (గోవంకు గనొరవంకపమీ, 

గోరము, ఆపద, రోత, రోతగలడ్కి 

భయంకరము చేవామయొక్క్ల 

అసా;స (ము, 

గోరీ, ఎమ 

గోరు, నఖమ్బు ఆల్బమ్యుు తంతి మోటు 

(పతినఖమ్కు అరటి ఫు వ్వు లో ని 

' వస్తువు, 

గోరుగలు, మంగలి నోళ్లుతీ-సెడి యినుప 

'సలాక, నఖో శ్చాటిని, 

గోరోజనము, ఆవుల కడుఫులోనుండి 

యె త్తెడి యొక వస్తువు, 

గోర్చడము, కంబళి, 

గోలాంగూఅము. కొండముచ్చు, కోతి, 

గోలీ, బాలు రాడుకొను చిన్న జాతి 

యుండ, అ 

గోవిందుండు, కృష్ణుండు, గోవుల కధి 

పతి, బృవాస్పతి, 

గోవు, అవు, కన్ను, దివ్య బాణము, 

భూమి వాక్కు, ఎద్దు, కిరణము, 

స్వర్ణము, చం ద్రు(డు వ(జాయు 

ధము, 

గోశీర్ణ ము, పసుపువన్నెగల చందనము, 

గోన్టము, గోవుల మందయుండు చోటు, 

గోవ్యళ్వుండు, తానుండు చోటనుండు 

కొని పరులను ద్వేషిం దువా(డు, 

జ వలస 
గోష్టి, సభ్య సల్గాపము, 

తమిళనా 

నోయేదిగమ్, మంజళ్ నిఅముళ్ల ర శ్రీనం, 

కుళ్ళి పళమ్, 
రంగి 

ఒరువ పరనె, 

గోరమ్ ఆప తిరుు_ ఉఊరియదు, 
అటే 

విపత్తు అరువరుప్ప్రు బయంగరమ్, 

ఉ డలొనఅంయిలా మె, 
అంది రా 

గోర్కీ సమౌది. 

నగమ్స్ ఊగిర్, వీపెవాశివ్క 0౦ నకఅతణి, 

వాళి వూవిల్ ఈళ్ళదు, 

నగక త్రీ, ఊహురెడ్కు_ం కల్తీ. 

గోతోజనమ్. 

కంబళి. - 

మలెవ్క_అంగు, 

గోలి కళంచెగళ్ వి₹యాడుం జరు 

వ కల్ ఉదండః 

రత్న, వారిషణ్న బాద కోలు, 
ea య 

కలి, 

గోరవంక్క మొనవాక్కి, 
ఆపత్తు, రోసు భయంకర, అస్వస్థ తె, | 

సమౌరధి, 

ఉగుర్తు ఆల్ప్క, తంతీచాకిను చా 

హువ్విన కేసర (కళ్ల), 

కరక ఉగురు తెగయువ సణ్ల సలాకీ, 

గోరోజనః 

కంబళి. 

నులి మంగ శి 
| dan 

గోలీ 

గోనిందజా, కల్ణకా పకుక్కు_శికా 

త'లెవక్కా బిరుగస్పలతీ, 

పశు కణ్, దికె, విల్లంబు, బూమి, 

ఎరుద్కు కిర్, సార్హమ్ చన్చికళా, 

వజ్జి రాయుధమ్, 

గోస్ట్ పళునుంచదెగళికా ఇరుస్పిడమ్, | 

9 గోప్పకువకా, తన్నుడైకు. ఇస్పిడ త్రీ 

లిరుందుకొ_౦డు మ అ వర్ గి 

గోష్టి సలాబహ్స్ అరె, 
® (ణో ఆజ 

Cl 

నోవింద, కృప్త; బృవాస్ప తి, 

ఆకళ, దనకణ్లు దిహ్క, చందు చాణ, 
స్వర్ణం భూమి, కిరణ, వావ్కు_, 

అరివణజణ్లద చందన, 

గో ళమం'బె, 

rs జ్ ఒ ల్లస్టానదల్లి ఇద్దరూ పరరన్ను ద్వేషి 

నువనుు 

| నభె సల్లాప, 



గోస ) 
* 

శేలుంక 

నోను, అపదూ జు దూజటుదోవము, 

గర్వము, 

గో. సని, (దాతు ఇటు, 
ఆటీ A) 

గోస్వామి, గోవులకొడయడు, 

గోహరి. పర్మాక్ర్షమము, 

గోళము, గుం|డనిడి మండలము, 

గాండ్ల నాయడు, గవుండ్లవా (డు, ఈడిగ 

వాడు, 

గాడు, సారాయమ్ము వా(డు, 

ఇాడసరము, భూహావిశేషమ్ము చెంప 

సరము, 

గౌతమి, నదీవిశేపషము, 

ఇగొతము(ందుం ఒకానొక ముని, 

శాను(డు, చం దు(డు, 

గాలి. (వురి శకునములు చెప్పెడు 

బలి, 
గా 

గంథక ర్హ. (గ్రంథమును చేసినవాండు, 

గంథకటి. |వాౌెడిగది, 

(గంథనము, రచన, కూర్చు, 
(గంథము, శావ్యము, ధనమూ ముప్పది 

కండతేరముఖ శ్లోకము, 

ధా 

శమిళేము 

అవదూరు, తవర్కు శెరువ్క, 

దిరా కై చెడి. 

పకుక్కు.ళుక్కు_ త -లెవకా, 

వీరమ్, | 

వట్టమౌ నదు, మండలమ్, 

గ్ 

గాండకా ఈళియకా, 

గౌడు సారాయమ్. 

గౌాడసరమ్, ఒరువ౫ అణి, 

గౌతమి, ఒరు నదియికొ “పియర్, 

గౌతమర్ , ఒరు మునివర్, (అగలియె 

యికా కణవర్ 

సగొరవం, మేకా మె, 

గారి ఆమె కాళి దున్తె వయదడ 

యాద పెళ్, మంజళ్ నిజమ్, 

చందిరకొ, 

గాలి బలి ళ్ 
యm 

గ్ 
NN 

నూలాళిరియన్ , నూల్ గల్ వరెందవన్, 

నూల్ ఎళుదుం అరె, 

శాస్పియమ్, (నూల్ొ పణమ్స్ ముప్పత్తి 

రెండు ఎళుతుక ఢా ళు డెయ 
అంతో a= 

| సెయ్యుళ్ , 
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ఆపదూరు దోపారోపస్వె గర్వ, 

కప్వు దా క, 

పళుపతి, 

పరాక్రమ, 

గుండానద్యు మండల, 

ఈ డి గ౧యవను, 

హెండ, (మద్య మోారువను, 

బంగ ేళ, 

కన్నె 'సరవణి భూ సావిశేవ, 

గౌతమినద్రి ఒందుముని, 

దొడ్డత న, 

పార్వతి, కన్య, ర జ స్ట లె ఆగాచె 

ఇరువద 3, 

చంద, 

శకున హేళువవాల్లి, గవుళి, 

(గంథ రచయిసువను, 

(గంథగళు బరెయున SE 

రచి, సంక లస, 

కావ్య, ధన్య) మువ్వత్తు రెండమీరగళ 
శోక, 



(గ ంథి ] తెలు 

(గంధి, కంతి గణుఫు, ముడి, 

(గంధక, కట్టతీగ, 

(గంధథికు (డు, జోన్యుండు, 

(గంథికము, కూర్చంబడిన ది, 

(గంథిపర్లము, పచ్చాకు, మౌచిపతి, 

(గంథిలము, ములు వెల (గ చెట్టు, గను 

, భృులు గలది 

గద, గద్ద, గ్భథము, 

(గవాచారము, దురదృష్టము, (గవాముల 

సంచారము, 

(గవాణము, రాహువు నూర్య చంద్రులను 

బట్టుట, (గహీంచుట, ఆదరించుట, 

చేయ్యి బంది, చెటని డిన (పాణి, 
౧ 

(గవాణి, అతిసారరోగముం 

(గవాపలి, నూర్యుండు, 

(గవాము, నూ క్యాది (గవాము, (గహీం 

చుట, అనుగ వామ్ము చెల్క (గవా 

ణము యుద్ధ్యప యత్నేము , 

(గవారాబాు, నూరయ్యండుు చంద్రుండు, 

గ్రహం. ((గపీయిం చు కెకళొను, 

నీకొను, 

(గాంథికము, (గంథముది, 

(గాంథివడు, చోతిమ్కు (డు, 

(గామణి, మంగలి, (గా మాధిపతి, 

ముఖ్యు (డు, వుడు, 

తమిళ మా 

కిరంద్రి కళు త్తీల్ వరుం జరువ ణి కట్టి, 

శోదిడకా, 

ర్ ర్ అతి 

ముల్ ఉఊ-డెయ విళామరమ్. 

పరున్లు. 

గిరగచారకమ్క్ గిరగంగళికా కుటుదల్, 

దురదిరుప మ, 
డి 

సూరియరైయుం చందదరెయుం రాగు 

పిడి తల్, ఎడుతుక్కొ_ళుదల్ , ఆద 
ఆడో అకట మ! 

రిత్తల్, క, అటేీవు, శితెయిల్ 

వ త పీరాణి, 
a వాటి 

గిరగంగళికా తలైవకొ నూరియకా, 

నూరయకా ముదలియ గిరగ౦ంగల్ , 

అరుల్ , శిరె, గరగ ణమ్ పోరుక్కు_ 

సేరముం ఆను తమ్, 
అటే , 

గిరగంగళికా తలెవక్కా నూరియక్కా 

చందిరకా, 

గ 
ae” 

పు త్త ముల, (నూల్ గళిల్ కయాళుం 

ఎళుత్తు నై, 

బోడడకా. 

గిరామణిి నావిదకా, గిరామ ల్తీలె వక్, 

మిగవుం ముక్క  యమొనవడా 

సిరన వణ. 
ద 
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కన్నడమా ( (గాన. 

(గంధి, గణుప్రు, గంటు 

పూడినిరువుదు, 
పహూసరు ఎలె, 

ముళిరువ బెళదమర గిణుగళళ, 
రం “వర య 

వాదు, 
౧ 

(గవాచార్క చెవ, 

(పాణి, 

అతిసార రోగ, 

నూర్య, 

గవాగళు స్వీకరిన్యూ అను[గవా, సెరె 

(గవాణ్క యు ద్గయత్నే, 

నూ చంద్ర, 

తకొ)_కు, స్వీకరిను, 

(గం థ దల్శిరువుదు, 

జోషి, 

నాజాూము, Un మా (an ప తి 

(శేస్టును, 

ముఖ్య న 



హను ] కలక 

(గామరఠతు డు, ((౧మమునక'ధీను (న 

వడంగి, 
ar) 

పానము, ఊరు పుళ్హాదిస్వరము 

నమూనా ము, 

(గామసించాము, టక్కు. 

గవ, మెడ, మెడనరము, 

గ్రీవ్మాము, చేండిమి, జేసంగి, ఉక్కు. 

(గుచ్చు. నాటు, నాటించు, తూర్చు, 

గడి అంధకుంకు, గడ్డివాట్సు టెన్ 

కము, 

(గుడ్డ. (గుడ్డిర నము, కను (గ్రుడ్డు, పక్షీ 

ఆోనగు వాని అండము, 

భవము మెడను గాడు (శౌడు, 
«7 ళు 

గె జీయకము, మెడను బకెడు సొమ్ము. 
b=] డు 

గచ్చు. గుద్దలిలోనగు వానితో పల్లిము 

చేయు, 

గొయ్యు, పలముశేయు, 
య 

TT] 

తమీళహణ 

గీరామ త్రీర్కు. “బేండీయ తచ్చ వేలై 

"సియ్యుం ఆచ్చారి, 

గిరామమ్, ఊర్, హడ్డాడినురమ్స్ 

నమూాగమ్, 

గి రామనింగ మ్, నాయ, 

గ్ 
| 

కళుతు. ' 
జాని 

గిరీవొమమ్క్ ఒరుబుతు, కో డెళ్యా_లమ్, 
శే 

గు 
నో 

పర వైయిక్ ము క్ర, అందడం ముద 

రియ జి. 

గ 
ee 

ఆ లు 

గ్ 
oo 

గడపారెయుడకా పళ్ళంసెయ్యూదల్ , 
Gs యెలా 
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కన్నడనూ (గొయ్మ్యు 

య 

ఊరు వ ఢాదిస్వర, సమావా, 
చ + 

(గామదనీంవా, నాయి; 

కొరళు, కొరళిననర, 

ఉన్ల తె, బిసీలంళశా ల సఖ, 

చుచ్చు, తూరిను, 

అంధను, దై విక, 

కొరలిగ కటిద వాగ, 
ల ౧ 

కంఠాభరణ, 

గుదలి ఇంద వాళ్ మాడు, 
ర. ౧౧: 

వాళ మొడు, 
య 



గవా 7 శెలంయగక 
m 

గ్గ వాము, జాదమునందలి పందెము, 

గ్గ పనము, చాడిపోవుట్క, బడలిక, 

గాని, (శ్రమము చేత 6౫ల్లిన డౌర్భల్యము, 

గ చంద్రుండు, చందమొము కర్చూ 

రము, 

ఘంట, శాలపరిమొణ విశేషము, వాద్య 

విశేషము, 

ఘంటాపథము, రాజమౌార్ల ము బాట, 

ఘట, సమూహము, 

వాము, 

ఏనుగుల సమూ 

ఘటచ్మ కము, కుమ్మరివాని చక్రము, 

ఘటన, (సంఘటన) కూర్చు సన్ని 
చేశము జరిగినది ఐనది, 

ఘటనము, 

ఘటము, ఎళనీరుశాయు వండ్క ఏనుంగు 

వంభస్థలము, పాడునూయి ఊపిరి 

లోనికిదీనీ నిలుప్ర్రుట్క చేవాము, 

ఘటనావళి, సన్ని వేళముల సమానాము, 

ఠనమీళమా 

కూడాట లీల్ ఒరు పందియమ్ు, 
చ ~D 

వాడుదల్ , కళెష్పు, 

౧ 

na) 

కళ్లిప్పునాల్ ఉండాగుం బలవీనమ్, 

గ్ 
౧ 

చందడిరకా, నీలా, కర్ వూరమ్, 

అల 
యల 

శాలలికా మారుద లె కరిప్పదు, 
న! రల 

వాద్దియవి శేషమ్, 

సమాగమ్స్ యానెగళికా సమూాగమ్, 
కూడుమ్, 

(Ae) 

కుయవని కొ చక్కు_రమ్. 

నడందదు, 

పానె డమ్, యాచె, నుదమ్, కోంబ 

_స్తఅమ్స్్ పాళుంకిణర్, జరుయోగ మ్, 

ఉడల్ , 

పల్మపసంగంగ ల్ 

Pn 

“ల$ 

కన్న టీము [ఘట 

(శ మెయింద దౌర్చల్య, 

చంద్ర కర్చూ్యూర, 

ఘం కశుహాొత్సు గం, 

రాజమౌర్త్డ, హోది, 

సమూహ, ఆనెగళగుంఫు, 

కుమ్మారద సారె, 

ఘటన, ఫఘటనె హాోెొందుక్క కందువ, 

రచ సె సేరిక సంఘట నె ఆగువికా, 

ఘట నె. 

ఎళి నీరిన కాయి గడి గె, మణ్లినపా త్ర 

గజగండ స్థల, హాళు ఖావి, శ్వాస 

కుంభక్క శరీరం 

సన్ని వేశగళ సమూవా సంస్థెగళ 

నియనుగళు,. 



భుట 1 “శాలల 

ఘటయం త్రము, నూతిగిల క, 

ఘట వాద్యము, తాళమవాయించువండ, 

ఘటీశారము, గడియారము, 

ఘటిక. ఇరువదినాలుగు నిమిషఅము 

కాలము, గడె మాను, బలప ము, 

కండ, 

భటికండు, సమకూర్చు వాండు, 

ఫఘటీశారుండు, కుమ్మర వాండు, 

ఘటీయం|త్రము. ఏతము, నీళ్లు చేంటెడు 

రాట్నము, 

భుటన, గటిచేయుట, దిమ్మిను వేయుట, 
వో లు 

ఘట్టము, తీరము, నుంకము మొదలగు 

నవి వనూలువేయుచోటు ఫాగము, 

ఘట్టి, గట్టిది 

ఘనతే, గౌరవము, 

ఘనము, తుంగము స్పై దిటవ్వు మబ్బు, 

దట మెనదిి కంచువాద్యము, గొప్ప, 
రర 

ఏను 6౧గుపాదమున6 బుట్టిన మదము, 

ఘునర సము, నీళు, క ర్చూరము, చెట్టు 

బంక, ముబీగ, 
డా 

ఘన శేణి, భూమి, 

"భనసారళరువు. కర్పూరపు అరటి, 

ఫఘనాఘనుండు. ఇం దుండు? 

ఘనాఘనము, "పేద్దమబ్బు, 

ఘనీభవించు, ముద్దకట్టు, 

ఘనుడు గొప్పవాడు, 

తమిళ్లొమూ 

కిం తీకా రాటిణమ్, 
జో లు 

గడియారమ్, 

ఇరువ తినాను నిమిషంగళ్ శాలమ్స్, 
టి OO 

బలపమ్, పానె, 

పల శారియంగ లి చేయం సాను ర్య 
ర అతి 

కారకా, 

క యవకొ, 

ఏతమ్, తణ్లీర్ ఎడుక్క._ం రాటినమ్, 
నో లు 

గటి ఇయిదల్ తరయ గటిపడు తల్, 
వ్ చా ౬ par.) 

ఆటంగరై కీరమ్, తీరు నె కట్టుం 

ఇదమ్ బాగమ్, 

గటి బల తదు 
లు అ 

గనం, మరియా బై, (గనవాజా, 

తజీర్-, 
౯a 

మందారమ్, అడర్ ందిరుప్పద్కు వెంగల 

వాద్దియమ్, పెరియ గనమౌనద్యు 

బళువుళ్లదుు మరియాచె, (గనవాక్ళా 

తణ్లీర్, కప్పూరమే, మర తిలొ్ ఉండా 
వ 

. గుం గోను, మోర్, 
ళు 

బూమి, | 

కర్పూర వాళి, ఒరువ్గ వాళి మరమ్, 
కరువ్వూరమ్, 

ఇందిరా, 

సిరియ్హమూ దమ్, 

3 

కల్లును శ యికొ కల్, 
' య 
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గడగ డె రాట, భావిచక, 

ఘట వాద్య. 

గడియార, 

గడెమర్క, బాగిలు త డెయువదమర, 

ఇప్ప త్తు నాల్క నిమిపషగళ్కు బళప, 

గడ, 

సమర ను, ₹ార్య'సమర్హ, కూ డీ నువవ, 
@ న్ 

కం బార, 

చావియింద నీరన్ను మేలెత్తువ యం (క, 

విరతువ మర, 
a.) 

కడియమోొడు గ ట్రిమాడునసువదు, 

తీర నుంకవనూలుమౌాడువ సళ, భాగ, 
న! 

ఘట్టిత, 

ఘనత గౌరవం 

జల్క నీరు, 

గంధ దవాల్లు గట్టి: దృఢ మోద, కంచిన 

వాద్యవి శేష, డొడ్డ, WS 

నీరు కర్చూర, మరద అంటు, మజ్జి గె, 

భూమి, 

కర్పూర బా శి, 

కర్పూర. 

qo దః 

గ డైహోగ్యు ఘని ను 

దొడవను, 
a 

(ఆలికల్లు కల్మ ళ్, 



ఆో ఘర ] తెలుంగు 

అలో 

భర దము ఒరయిక, రాయిడి, చర్చ. 

ఘాంటీవండు. వేకవను రాజులను నిద 

మేలాాళ._లి పెడు వా౭డ్కు బోధ 

కరుండుు గంట వాయించువా(డు, 

ఘాతము, దెబ్బ, గాయమా వాని, 

బాణము 

ఘాతిని, చంపునట్టిదిః 

ఘాతకండు, చంపువాండు, నొస్పించు 

వాండు, 

ఘాసము, లేంతపచ్చిక, 

ఘీం కారము, (ఘీంకృత్సి వీనుంగు గీ, 

ఘుణము. (మౌనుతోొలుచు ఫురుగు, 

ఘుణాకర న్యాయము. జ్ఞానము లేక యే 

సరిగావేయుట, 

ఘుర్ధురము, పందికూ(త్క నారికురుఫు, 

ఘుర్దురించు. పందికూయు, 

ఘుర్మురము, కుమ్మర పురుగు, 

ఘుష్టము, బాటింపయబడినది, 

యుస్ఫణము, కంకను పువ్వు, 

TD-—33 

మర శై తుళె క్కు.ం పుళు, 

తమీళము 

ఏందిరష్, 

శెండె, ఒరాయ్ందుకొళ్గుడల్, మోది 

అస్త 
రుల? 

విడియర్ కాలెయిల్ అరళర్ గ శె 

తూక్క_ త్తిలిరుందు ఎళుప్పుగిరవకా, ' 

బోదక కొ మణియడిప్పోకా, 

కొల క్కూ_డియవళ్ , 
య 

ఫీ 

ఈ0-గారమ్, యానెయికా పీళ రల్ , 

ఘు 

త-న్నెయరియామలే దీరా కెయిదల్", 

ప్మనియిక కదరల్ నారుప్పుణ్ 

పృనియిక్ కూవల్ , 

కుళశప్యుళు, 

పరై శాటప్పట్టదు, 

కుంకవువ్చూ, 
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బీనుకల్లు, 

చర్న్చెః 

బెళ 7 రాజరన్ను నిడెయింద ఎబ్బిసు 
౧ ద 
వను, ఘంకు చారిసువను, 

ఏటు, "పెట్టు వోని బాణ, 

కొలంవుదు, 

ఘాతుక, కొొల్లువన్సు నోయి సువను, 

వానీవులు, 
య 

ఆనెయ కూస్క ఆనెమరు గర నె 
జ 

మరరొలియువ హుక్కు 

యద్భచ్చా(ప్ర క్తి 

వాందియకూ గూ నారిహుక్షు, 

సాందికూగు, 

ఇం(దనగోప, కంబారహుళ, 

సారినిరువుదు, (పక టినిరువురు, 

కంస మెహువ్యు, 



కాక] శె 

ఘూకము, గుడ్డగూ బ, 

ఘృణ కనికరము" రోత, 

/ ఘృణి, కిరణము, వలు6గూ (ప్రశాళము, 

'ల  అసంతుషి., 
' వి. 

ఘృత ము, నెయ్యి, నీరు చిలి(గనది, 

ఇ 

ఘృతోదకము,[ [నేతి సముద్రము, 

ఘృష్టి, పంద, కిరణము, రాయిడి బోటి, 

ఘోేంట, పోయ నెటు, శేంగ చెట్టు, 
ట లు 

ఘోటకము, గుజ్తిము, (హిం.ఘో డా, 

భఘూోేణ, ముక్కు, 

ఘాోరధర్శనము, . పులి చూచుటకు 
భయంకనరమగుట, 

ఘోరము. నక్కా భయంకరము, 

ఘోరుండు, శివుడు భయంకరుడు, 

ఘోలము, స్ళ్లుక లియని మజ్జిగ, 

ఘోష, సదాప చెట్టు, ధ్వని, 

ఘోవపవపండు, గంట వాయించు నాడు, 

ఆఅజచు వాండు, 

ఘోవణ, వాటించుట, 
అంనతి గానా. ల అత. 

త వింళము 

అ 

లులఅం 

ఒరు ఘు తీరుంబుదల్. 

ఘు 

దయై, అరువరుప్పూ, 

కదిర్ , జళిచ్చమ్స్ పిరశాళమ్స్ మన 

క్రౌ్మరెః 

నెయ్యి, నసీర్ ఎరిందదు, 

శిగప్పు ఎరుంబు; 

"నెయ్యి! డల్ , 

పని, కదిర్ , పోట్రి, 

apn 
ఇరా 

సాకు ్ క-నుర మ్స ఇళందై మరమ్, 

కదిరె, 

మూక్కు_; 

పులి పార్పదయ్మ._ బయంకరమొనదు, 

గోరమ్, నర్కి బయంకరమౌనదు, 

పరమళివక్కా బయంక రమాననకా, 

తణీరు కలక్క్మా_ద తయిర్ , 
te 

గోషంు స తమ్ 
అలీ 

మణీయడిప్పవక్కా కతుగిరవజా, 
అవని 

పరి యడి తల్, 
మొనా అటి 

2ఫ్8 

కన్నడము. '[ఫోక్ష 

గనూగ్కె గూటలె, 

తికుగువి కె సుత్తువరియువి కె, 

ఘ్ఫృక్కా దయె, సద్భావ, రోసు, - - 

నూర్య కిరణ, ' 

కిరణా "బెళక, శాంతీ, నీరు (ప కాళ్ళ 

అసంతుష్టై తుష్ప; 

కెంపు ఇరువ, 

తుప్పద సంద, 

వాంద్కి కోటి, తికా_ట్క ఘర శె, 00 9 bt» ఘర్షణ 

ఆడి కమర్క రేగు, 

కుదు రె, 

మూగు, 

హులి, భయంకర" వాదుదు, 

నరి భయంకర, 

శివను భయంకర, 

సీరు సేరిసదిరువ మజ్జిగ, 

సదాప, ధ్వని, 

గం తుబారినువన్కు కూగవను, | 

సారినువనధు, 



ఘూోేవ ] 

భఘోషము, గొల్లప ల్ల, ఆనవులఅమంద్క 

ఊటుమ్ము ేతిబీజ, 

భఘూేవవలి, ఆపేరిటి వీ కౌ, 

ఫఘాగేషుండు, గొల్ల వాండుం 

కలుగు 

(భూణతర్పణము, మంచి నువాసనగలది. 

(ఘాణము.' ముక్కు వాసనచూచుట, 
మూరో్క_న6బడినదిం 

చంకమణము, దాంటుట్టు కదలుట, 

మెల్ల గా పోవుట. 

చం-చరీకము, తుమ్మెద. 

చంచల. మెజుఫు, లక్ష్మీ, 

చంచలము, గాలి చలించునది. 

చంచువు. పహీముక్కు, ఆముద ఫు గౌట్టు, 

చండకము. పులి, 

చందకరుండు, నూమ్యండు, 

చండాలుడు. మాల వాడు, 

చండి, పార్వతి, కోపముగల ఆకుంది, 

మిక్కిలి (పేమగల ఆండుద్కి చంపు 

నటి అండుది, 
లు 

చండిక, పార్వతి, 

చవండదివు, పారుష్యము, వాదీ, 

చండిలము, చక్రవ ర్రమను కూ రాకు, 

చండుండు, ఒకానొక రాత సుండ్చు 
యమకింకరు(డ్కు మిక్కిలి కోపము 

గలవాడు వా;,డిమిగఅవాండు, 

తమిళము 

ఆయర్ పాడి, మాట్లుమంచై 9 ఇడి 

గోవవత్తి వీణ, 

ఇజెయకాొ, 
న్ 

అద 
రుం 
~~ 

౧ య 

మూవ్కు వాసని పార్చదు, బాసి 

జర్ ట . పార్క_ప్పట్టదు 

చ 

దాండువద్కు నగరుదల్ , మెదువాగ 

పోవ్రదల్ , 

తుంది, 

మిన్నల్ , ఇలక్కు_మి, 

చంచలమ్, కాటు, చలిప్యూ. 

పఅవెయికా మాకు, ఆమణక్క_ చెడి. 

పులిం 

కదిరవక్కా నూరియకొ. 

చండాలక్కా పనై యకా, 

చండి, ఊఉ మె, కోపముళ “పిల్, పిరియ 

ముళ్ల ఇల్, కలై సెయ్యుం "మ్ప్యెన్ట్ 

చండి, డా మె. 

కూరాసం. 

చండిలమ్ చక్కిర వర్త మెన్నుం కీర 

యిలె, 

ఒరు ఆరక్క_కా, నిగ సినముళ్ళవక్, 
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గొల్ల రవాళ్లి, ఆకళమ౦ ద్య గుడుగ్కు 

నిడిల్కు కహీహీ, 

వీ కా 

గొల్లరవను, 

మూగి ౫ నుఖకొడు సుగంధ, 

మూగు చాసనినోడు వాసనెనోడికు 

వుదు.. 

వోారువుద్కు కదలువుద్కు నిదాన వాగి 
పోపు, 

| తుంది, 

మించు అమ్మీ. 

“గాళి, చలినువుదు, 

హక్కియమూగు అవడ లెమర, 

హుులి, 

నూర్య, 

చండాల, హో లెంకువను. 

పార్వతి, కోపగొండ్వ సీడిముడి హెబ్లు, 

కొలువ హెంగసు, 

గా 

పార్వతి, 

పరాకము ము నె, 

చృక్రవర్తి పల్య, 

జందు రామ స, యవు, ఆకు క్రోపిప్క 
రు 

శ "ర్యవుళ్ళవను, 



చంద ] తెలుంగు 

చందనము, కంకుమ పువ్వు, గందము; 

చం[దశాంతీము, కపటము, చలువ 

తాయి, కలువ, 

చందచ్చందము, వేయి పేటలుగల 

హారము, 

చం(దభీజము, వెండి, రజతము, 

చందభాగ, ఒకానొక ఏజు, 

చంద్రవంక, అర చందుడుు పీ ల 
a) 

రలయందు ధరించు ఒక నగ 

చంద శేఖరుండు, శివుడు, 

చం ద'సంజ ము కటా రము ne ఎ 

చందుండు, చందమామను, 

చంపకము, సం పెగ, 

చకథరము, సాము, 

చక్రపక్నము, హంస, 

చక పాణి, విష్ణువు+ 

చృకము, ఆయుధవి శేషము బండికల్లు, 

గుంపు దండు, రాష్ట్రము, కుమ్మరి 

సాలె, నీటిసుడీ, 

రాజ్యము, 

చ కీ, విషువ్కు జక వు పాము, 
౯ గై 

రా'రాజా, కమ్మరి, 

చతువు, "నీ తము, కన్ను. 

జక గావ పిట్ట, 

వతురంగము, చదురంగము, 

చతురము, గజకాల, చేర్చుగ లది, 

, చతురము, నేర్చరిత నము, 

చతురుడు, "నేర్చరి, 

చతుర్థి వవుత్వి నాలుగ వది, 

తమిళము .. 

చందనమ్ కంపమవూ, 

ఆయిరం పేకుగళ్ ఉళ్ళ మాళలె, 

వలి, 
య 

ఒరు ఆ|టిక౯ా “సెయర్ , 

పీరెచందిరకా "పెణ్ త'లెయిల్ చూడి 

కొ్కళట_ళ్ళుం ఒరు నౌ, 

చందిర శేకరకా, పరమళివకొ, 

చందిరకొ నిలా, 

సంపంగివూ, 

పొంబు, 

చక్కి_రదరకా, విషుపెరుమాకా, 
౬ 

అన్నమ్, 

చ షు, క్కి రపాణి, విష్ణు 

చక్కిరతి౯ా కల్ , గుంబల్,, 
అలలో 

సేన, మాగాణక్, కుళ్తి రాజియమ్మ్ 
చానా జ 

చక్కి_రవ రి, ేరరళకా, 

చక్కి_రి, విషమ పొంబు కుయవకా, 

కణ్ , 

చదురంగమ్, 

యానైగళ యిరుక్టంళా లై, చాతుర్యం, 

"గెట్రిశ్కార త్తనమ్, 

గెట్రికా్య_రకా, 

(నానాం చాళ్, నానాం తిది, 
0 ౧ 
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శీగంధ్యు వంకమ హువ్వు, 

కపట్క వంచన కలువె పాలుగలు 

సావిర పదరగళ హోర, సావిరెపీటుళ 
య 

బెల్లీ, రజత ము, 

చంద భా గానది, 

ఆర చంద్ర, త లె కూదలినల్లి ఇడువ 

చ శాయుధ, గాడియ వంభదకల్డు, 

గుంపు దండు, రాష్ట్ర, కుంబారన 

సారె నీరిన సనురుళి చక్రవాక, 

రాజ్య, 

సార్వభౌమ, 

విష్ణు చక్రవాక, హావుు నుయోథను 
కంబార, 

చదురంగ, 

గజళా లె దము, 

దకుత్వ, 

నేర్పరి, 

చనిత్కి నాల నెయరిథి, 



చకుర్త ] "తెలుంగు 

చతురరి, పతమునందు పదునాలుగవ 
లు 

తిథి పదునాలుగవది, 

అటో మం 

ధర్మార్థ శామమోతుములు. 

చతుర్భుజుండు. విష్ణువు, 

చతుర్ముఖుండు , (బవ్మా. 

చతుళ్ళాలము, నాలుగింద్ల భవంతి, 

నాలుగు నాలుగు చే టలుగ అ 

హారము, 

చతుమృథుండు, (యాహ్ముణుండు, 

చతుస్పుదము, నాలుగు కాళ్ల జంతువు, 

ల 

చత్వారము. నలువదవయేటం గలుగు 
9 

దృ మాంద్యము, 

చపలము, కోంత చేప్క చలువతాయి, 

లేనిది వడిగలది, 

చరణము, తీనుట్క తిరుగుట, నడవడిక, 

పొదమ్ము కులము “జ్, 

చరిత, (చరితము నడవడి, 
చరుడు. చారుడు, వేగువా.6డు, 

ఆం-గారకండు, 

చర్చ, విచారము చింత, 

చర్మము, తోలు, కో డెము, 

చర్మ శారుండు, మొదిగ వాండు, 

చర్వణ, ఈయ, 

చరణము, ననులుట, 

తమిళము 

చతుర్హ శి అమావాకే పరువం నాట్ 

గళిలిరుందు కణక్కు._వెతు పదు 
లై చ ఆవి 

నానాం నాళ, 
౧ 

బలతు డక కూడియ అరంపొరుళ్, 

ఇన్నం మోక్షం ఎన్నవె* 

"ఇపరమాళ్ , 

నాన్స మిగ ప్పెరియ అడిగ భుడయ వీడు, 

నాన్హా, నార్ తెరువు హాడుమిడమ్స్ నాను 
౧ 

పే క్రైనళుడైయ అరమ, 

నాకాగు కాళ గళుచైయ మిరగమ్, 

ఆరుబతు నాను, 
par.) ౧ 

శా లేశువరమ్ చగార్పడావదు వయదిల్ 

నరుం కణిల్ బలమి_న్మె. 
౬ 6... 

కుజుం గు, మోకా, చలు వె 

కల్ వేగమూగ నగర్వదు. 
చవపలఅం, 

చరణకన పాదమ్, చిందు ముదలియ 

శెయ్యుళ డి, నమస్కా_రమ్, అడె 

కలమ్ వీడ మరుదని అత్తూర్ , 

ముయిల్ తో, నుయిల్ అరళ 

నురమ్, 

వరలాణు, నడ కై, ఇయల్ఫు, 

చర్చ, విచారము, చింద నై, 

చరుమమ్ తోల్ొ, శే డెమ్, 

తోళ్ తుళిప్పవక చక్కిలియక. 

ఈ, 

మెనుదల్, 
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@ mp 
మోతు, 

(బహ్మాః 

నాల్ము_మవాలుగ ళుళ్ల పాసాద, 

సరం 

(బావ్మాణను, 

నాలు్కు_ శాలీన జంతు, 

ఆరువత్తు నాల్క. 

నలువ త్తువర్ష గ కాద మేలె 

కణ్ణిన దృషప్టిమాంద్య, 

సంభవినున 

మం, మిను, హోలుక ల్లు తొందరె, 

కదలాడువుదు, సీర తె ఇల్ల దిరువుద్కు 

చేగవుళ్ళదుదు, 

తింబువదు, తియగువుదు, చర్చి తె, పాద 

కలు “హొసరు, 

చరిత్తె ఆచార, 

బారను, అంగారకను, 

చర్చె, 

తొగలు, 

చమ్మార, చర్మ శార, 

నొణొం 

| మెల్లు, జగ, 



జలన ) కెలలోు 

చలనను, కదలుట, కదలిక, తిరుగుట, 

ఇాంచల్యము. చపలత్వము, 

ాం దమానము, చం (దు ని గతిబటి 
లు 

ఏర్పణ చెడు శాలపరిమొణము, 

చాం|చాయణము, చంద్రకళ ననుసరించి 

(పతిదినము భోజనములో హెచ్చు 

తగ్గులు గా వాచరించు నొకవతీము, 

చాం దె, నెన్నిల. 

చాకిరి, ఊడిగము, 

వావ, కది, 
ఆటలే 

బాతురి, నేర్చు, 

చాతుర్మాస్యము, (పతి సంవ త్స ము 

ఆహాఢ శుదము మెదలు శారి క్ 
ఛి నల! 

శుదము వణకు నాలుగు నెలలు 
థ 

చాసిడి ఒకానొక యజ్ఞము, 

ఇ చ 
చాతుర్వర్ల్య్యమా. (బా హ్మ్ కాది చతు 

రర ములు, 

ఇహం 

చాపము. ధనున్సు చామనచాయ లేత 

నలుప్రురంగు, 

ఉామరము, వింజామరము, 

చాముండ. లిక మాత్ళక 

బారవాయువు, పడమటి గాలి, 

చింతే, వగ ఫు తలపు, 

తమిళము - 

చలనమ్, అశెవు, 'సజలఅమ్, కలక్కు_మ్స్ 

శాల శొటు ముడీవుః 

లి 

చపలం. 

ఆగాయ త్తిల్ చందడిరకా కుటుదలె 

ఫరితు ఏర్పడు తీయ కాల అళవు. 
pe - టో " 

నెలవు జేయ్పిరెయిలిరుందు వళర్ సిం 

వరైయిల్ ఆగారత్తై కూడియుం 

వదెతుం ఆట్ కొళుం ఒరు విరుతమ్, 
ID + | య . 

బా ందిరి, నిఅవు, 

ఉఊశేప్పు. 

చాక్క, క్త 

తుమ. 

వరుడత్తిల్ ఆడి అమా చానా ముద 
ర-౦డు కార్తె మాదం అమౌా 

వాని వరెయిల్ నాను మాదంగ 

భిల్ సెయ్యుం ఒరు వేళ్విః 

పౌర్చనర్ ముదల్' నాను కల త్రీనర్. 

ల | 
విల్లంబు ఒరువిధ కరుప్పునిరం* 

వింబాూమర మ్. 

బాముం ద్ర ఈకువరియికా పియర్. 

మేర్క_ త్రీయ కాటు. 

చీందని, 
| 
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కన్నడము (చంక 

కదలు, తిరుగాడు, 

చపల తే, 

చందనగలి ఇందశాల ఎ'కౌరకలు వపదతి, 
., “' re 

చం దనకలె హాచ్చిదరె ఒందొందు 

కలెక్షయినుద ర్మెఒం దొందుదికస 

ఒందుమురై కడిమి మౌొడువ వళ, 

, బెళదింగళు, ' 

| 

ఇాకిరి, 

వాకు, కత్తి, oe 

చాతుర్య, 

చాతుర్మాస్య(వతే, ఆహెధ, (శా వణ 

ఛా(దపద్య్క ఆళ్ళయుజ మాసగళలి 

మాడువ యజ. 
ఈ 

నాల్క వర్షద వ్యవ స్థె, (పాచీన 

పీందూ సమాజ, 

నును ఒందువిధ కప . ధ సం ౦ ఫ్ ప్వాబళ్లి 

జారీ చామర, 

ఒందుమా తె, 

| ధ్యాన, చిం కె, చింత "సె, 



శఉంత్ 1 శిలలు 

చింత సీయము, చింత్యము, చిందింప6దగి; 

నది 

చింతపండు, బరడుతీనిన లిం|తిణీ ఫల 

ముఖ ముద, 
ద 

చింశామణీ, కోరిన కోరికల ని చ్చెడు 

"జీవమణీి, 

చిందు, పా(తమునందుండి నీళ్లు తొనకి 

కుడు, వ్యాపించు, రాలు, జక గ్త 

(పబంధ విశేషము ఇెదరినదిి 

కోపము ' 

చిందులు, నాట్యము, 

చికిత్స, రోగమునకు వేయు (పతికియ, 

చికిలి, తుడిచి చక్క. చేయుట, 

చిక్రు_ము, ఉట్రి, పళువులమూతికిం దగి 

లించెడు బుట్టు దారముతో నలిన 
లు య 

సంచి, 

చిస్క_. కృ శిం చ్కు తగ్గు త్ర గు ల, 

దొరవ, మిగులు, మెలి సంకటము, 

శ పము కలవరము, 
లు 

చిగిరీం చు చిగిరు చ్యుచిగుర్చు, పల్లవించు, 

చిత్త, చి తానత్నుత్రము, 

చి తము, మనస్సు, 
జాడీలో 

చితే కారు(డు, చిత్తరువు (వాయు 

, వాదు, 

చిత్రగుప్తండు, యమునివద్ద లెక్క 

(వాయు వాండు, 

చిత భాను, పదునాల్స వ సంవత్సరము, 

చిత భానువు, అగ్ని, నూర్యు (డు, 

చిశ్రరథుండు, నూరు (శు, ఒకానొక 

గంధర్వుండు, 

చిత్రశాల, చి త్తరువులు (వాయు గది, 

తమిళము 

చిందిక్కవ్క_. డియదు, 

పుళియంపళ మ్, 

చింతామణి కేటవరంగళే తరుం చేవ 
ళం లెవా per.) 

మణి, 

విందు తణ్లీర్ శిందువదు పజవుదల్,, 

ఉదుర్, గీకంగళిల్ ఒరువిద పొట్టు 

శిదరు కోవమ్, సీినమ్, 

సడనమ్. 

చికిచ్చెః నోవియ్క_ శెయ్యుం వె త్తియం, 

చికిలి, తుడైెత్తు ననాగ సెయ్వదు, 

చిక్కు_మ్క్ ఊర్కి పాల్ తెయిర్ చెత్తు 

కొ_ళుమ, కనుక్కు ట్రిగళువ్క_ 

మూక్కిల్ కటుం౦ం “పె, 
A) గ 

చిక్క, షలేప్ప్కు కుర, చిక్కి. అగ 

ప్పుడు, మిగుద్కి మెలి సంగదమ్, 

తున్బహ్, కఅవరమ్, 

తుళిర్చు. | 

చిశక్రె ఎన్ను౦ ఒరు నటి త్తిరమ్, 

మనదు, 

ఓవియం తీట్టుబవక 

చతిరగు పకా  యమనిడం కణక్కు_ 
టీ మొల అ ' 

ఎభుదుబవకొ, | 

చీ తరబాను, అగ్ని, కదిరవక, 
pre.) 

సూరియకా, కదిరవకొ ఒరు గంధర్వ 

నికొ పెయర్, - 

చి తిరక్క్యూ-డమ్ చి తిరంగళ్ వరె 
హట్ a ర 

యుం అరె, 

కైలీక్ 

యమధర్మ రాజన 

కన్న దము [చక 

యోాచ నిమాడక గ్లదు, = 

హుణీసె, వాణు, 
at: 

బేశాద హీచె కగళన్ను. వహూరినువమణి, 

చెల్లు వ్యాపీసు, తొళకుహోగ్కు ఒందు 

విభ గీత (ప్రబంధ, కోపం 

కుణిదాట్స నాట్య, 

వ్యాధి నిల్మూల నె (కమ, 

ఆళినీ సరిమాడువుదు, 

హోొలఅదరి కణజపలి కాళు మెయ్యిద 
౧౧ య 

వాోగ వాయి" వాగ దింద మొడిద 

నవిసు, తగు. తాళియసిగ్కు సంకట, కష్టం 

గొందలు, 

చినుకు హాక్, 

చి తానకుక, 

మనస్సు, 

లెక్కా పత్రగళు 

వాదినార చెయ సంవత్సర, 

అగ్ని, నూర్య, 

సూర్య, ఒందు గంధర్వద "వాసరు, 

చిత (పదర్శనశా శె, చి త బరెయువ 

నళ, 
అనాలో 



చితా ] "తెలుగు 

చిన్న, కొద్ది, అల్బము, కనిష్టయు, 

చిన్నతనము, బాల్యము, ఆవమానమ్, 

చిప్ప. కప్పచిప్ప, కల్లు శా గడు గిన్నె, 

ఆతాంచేటి వీపు 

చిప్ప, ము త్రేపు(జిప్ప్క మోయకాటి 

చిప్ప, తునుక్క తల పుచ్తై, వేంపమోంది 

పొలుసు ఆల్బము, 

శుంకాయచిప్ప, 

చిప్పనొడలి, చెటునబశెడు గొడలి, 
Ge య య 

చిప్పమూతి. కళాహీనమగు ముఖము, 

చిబుకము, గడ్డము, 

శవముటు, సెయగవ కన్నుమూసి తెబచు, 

టి చిమ్మిలి, నువ్వులును బెల్లమును కొటి 

వీసెడ్ యుండ, 

చిరంజీవి. చిరజీవి కాకి, విష్ణువు, చిర 

కాలము జీవించువాడు, 

వీరము, బహుళొలము, 

ఎర్ దై చిలుక, 

చిఠిబిల్వము, శాను6గు చెటు. 
శు 

చిరుగ డము, (చిగువడము తియ్యక 0౦ద, 

-నిరునామ, జూబులమిా6ద (వాయు 

విలా 'సము, అసు, 

చిర్న న్వు. చిణు నవ్వు. 

చిటుంత. చిన్న పులి, చిన్న శిశువు దారు 

ఖందములు, 

చిలుతెండి, భక్న్యుము, 

చిటుసినగలు, చిన్న జాతి సెనగలు, 

చిల్లర, చింతపండు మిరపకాయలు 

లోనగు సరకు కొం చెముపాటి 

నాణయను, 

తమిళము 

చి తాన్నమ్, 

చిన్న, అర్బన్, శిరియ, క డెని, 

కళకాచ ప్పరువమ్్ వెట్కు_మ్, 

చిప్ప, కవశెయికామేల్ చిప్పై, కళ్లు 
వడిన్క_ం కవి తేంగాయ్ 

చిప్ప, ఆమెముదుగు చిప్పి, ముళం 

గాల్ శిప్పెతుండు, త లె ము డె 

ఓడు మాక్ మేల్ చిప్పె, అర్చమ్, 

నిరియ మరంగి 'వెట్లుం కో డాలి, 

చిప్పిముత్తు సెయర్ కైముత్తు, 

కళేయిళంద ముగమ్, 

"వరా వాయి, | 

చిముట్టు, కన్నె చిమ్ముటుదల్ , 

ఎన్నై వెల్ల తుడకా సేర్తు సెయ్యుం ఒరు 

డారుండే, 

చిరంజీవి, శాక, పరుమాళ్, ఇెగు 

చాట్ గళ్ వాళ్ బవకొ? 

'వగునాట్ కళ్, 

కళ్ళి 

ఆమణప్క_ మరమ్, 

కఠకైక్కిళంగు, 

మేల్ విలాసమ్క్ కడిదంగళికా మేల్ 

ఎళుదుం ఊర్ “పియర్ వగార్కా 

అడస్, న 

పున్నగె. 
చిటు డై చిరియపులి, చిరియకళ నె, 

నీటుండి, నీటుణవు, 

చిరియజాతి క్కడ లె, 

చిల'రె, పుళి మిళగాయ్ మొదలాన 

సరకు, కలె మదిప్పుళ్ళ 

నాణయమ్, 
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కన్నడము ( చిలక 

చి తొన్న.+ 

సళ్ల, అల్బ, కొ నెయవనుః 

బాల్య, అవమొన, 

కాడిగళ సీప్పె, 

'తెంగిన చిప్ప, 

హాొండద కడిశె 

ఆమెయ బెన్నిన 

మణగాలిన చిప్పే తుండు 

తలే మండె, మానిన హోలుస్సు 

అల్బవాదదు, 

న్ప్పు, 

మరగళన్ను కజెయువ కోడలి, 

క ల్చితముత్తు, 

కశళాషపానవో రె, 

గద, 
cs 

సన్నెమాడువుద క్కె_ కు మటీకరిసు, 

ఎళు బెల జబుజబి ద ఊం కు, 
౧౧ ౧౫ ర 

శాగ విషు బహుకాొల జీవి 
ళా 

బహుశాల, 

గిల్, 

శానుగ గిడద, 

సీహి కందం 

విలాస, అడ్రసు, 

ముగుళున గె, 

చిర తె, 'సణహమాులి, 

£3 

చికులిండి. భత్యం 

సణకడ లె, 
3 

కిరాణా జిన్సుగ ళు 



చిన్నూ ] వెలుంగు 
త్త 

చీ, తిరస్కా_రపుమాట, 

చీకటి, ఇరులు అంధ కారము, 

చీటి, ఖండపతీక, ప తిక, 

చీడ. సస్యాదులను వెజవెడి యొళా 

నొక పురుగు, 

చీనము, బంగారు ఒక జింక, నూలు, 

వస్త్ర విశేషము, ఒశానిెక దేశము, 

నీ నాంశుకము, పట్టున స్తన, 

సీను, పిపీలిక, 

వీర, వస్త్రము, 

వీరి, అత్యము. 

వీరుడు, చీల్చుట, పిలు ఫు, 

చీల, మేక్కు కీలము, 

చీలి, పిలి, 
య 

గ " ఖో “వీవరము. భీక్షవని వస్త్రము, 

చుందికము, (తానుముల్లు, నూదంటు 

జొౌయి. 

చుంబకు(డు, "సెక్కు (గంథములఅయందు 

ఇంచుకీంచుక చదివిన చాడు, ముద్దు 

"పెట్టుకొను వాయు మోసశాండు, 

చుల్లి, ప్రా య్య, పాద, 

TD-— 34 

తమిళము 

చిన్నమ్, అడైెయాళ మ్, కప్పల్ మేల్ 

చి 

వీ, అవచ్చొల్ , 

ఇరుళ్ . 

చీటి, ప తిం 1 

వీడె చానియ వగాగశి తుశెతు 

“పాళావ్క_గర పురు, నోవు, క్ 

నవీనమ్ పొకా, జరువగి మాక్తా, 

నూల్, జవుళి వౌ, "ఒకు నాడు 

(చెన్చా గె 

పట్టుత్తుణి, 

ఎరుంబు, 

సేలె, పుడవై, 

చీరి, ఇలట్సియన్, నోక్క_మ్్, 

సిళెక్కిరదు, కూప్పిడుగిరదు, 

ఆణి, 

పూనె, 

ీవరమ్, పిచ్చ్పెశా్కారడా శు 

చు 

తీరానీకా ముళ్, 

శుంబక్కా పలనూల్ గ లిలిరుంద్యు కొంజ 

మౌగ పడి తవక్రా ము తం కొడుప్ప 
= వాజి ఆటీ 

వక్కా మోసశా్కా రకా, 

అడుప్పు, తీ, 
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కన్నడము (చల్లి 

గురు ధ్వజ, 

“ఛే? యన్నువుదు, 

ల! 
ప్మతికా, చీటి, 

చీడహుళు ఎలగళ న్నుతిన్నువ నూకు 

కీటగ ళు, 

బంగార, చిగిరిి నూలుబక్స కీమ్మబపై, 
ల ట 

చీనాడేళ, 

రేశ్శెబ క్రై, 
వ 

ఇరవి, 

వస్త్ర, సీరె, 

అత్య, గురి, 

ఫీళుు కశ, 

కీల, మొళి, 

బెప్కు, 

ఫికదవనబెపి. 
డు 

ఖండ పాండిక్యముళ్గవను, అ నేక్ట్గంథ 

గళ కెలవు అంశగళన్ను ఓదిరువను, 
ము తీరు కొళువను వంచ మోస 

pe = య 

గార 

ఒకె సెద, 



శ్ 

a 

చూడ, నెమలిజుట్లు జుట్టు చుట్టు, | చూడ, మయల్ ఫురి ముడి, మున. నవిలిజుట్లు, నపీలిన పంధా 

చూడామణి, ఆలంశారార్భము కలయం చూడానుణ్కి ఆలం గార త్రీర్ కాగ తలె బిన్గెనాగ రె, 

“ దుంచుకొ సడి రత్నము. యుల్ కూ జేక్కొపం యిర శ్రినమ. 7 

చూతము, ఆమము, మామిడి చెట్టు, |మామరకొ, ! మావినమర, మావివహా్లు, a 

చూర్ణము. గందవొడి, సున్నమ్యు దుమ్ము, | చూరణమ్, గందత్తూళ్ నుర్గాం బు గంధదపఫుడి,' ధూళి, సుల్ల 3 ధూళి, 

పొడి, |, దూళి, తూళ | : 

చూర్తిశము, గద్య భేదము, . |ఉశైెనడెయిల్ ఒరువ7, క. '| గద్యద తరవా, అ 
ఖు 

జ | ౫? ల "న్ , గే ww 2 = 

చెంగలువ, ఎబికలువ, ' 'సిందామరై 8 కం పుదావరై . 
(అవ) 

చైంగ అ్వకోప్పు, ఒక మందుదినునుః ఒర్గువగై మురుందు, = ఒంధు కు కు*వదధిగిడ, (మాలిక. గ్ అ: 

ఛైంగావి.. సుందరమగ్వు, ఎణు పు. , శ 'ఆళ శానదు, శివహ్వు | , వ '-కెంళావి, “వెలు వాద కొంఫ ప్రుటరోః b 
£౬ 

ఇంగు, తూలుంగు” "వెను దీయు, = చెజగ్కు తొలి, పిీకాచాంగ్కు వా శ్రీయవిశేషక్, జరుగు తొలెదు హోగ్యు ' హింజరుగ్యు 

వాద్యవి శేషము, వ. “సరగ వాద్యవి శేష ' . 

చెంచుంశబరుండుననవి ౨౨౩ చెంచు జోత్రీ ౧ ౫ (శబర, గిరిజన! “౧ ళా 

వండు, ఖండించు, బంతీ వూబంతి, ఛెండ్కు. "వస "వూచ్చెండుు' జరు వి ఖండిస్స్కు “చెండు హూవీన జండు జారే 

చాలక్రీడా విశేషము, యాట్టు, ' కర పుట్లచెండాట, 

వెందిరము, కుంకుమను సిందూరము, 'సీందూరమ్, కుంగుమ్లమ్, 'సిందూర, కోంకుమె. 

జంబు. రాగి మొదలెన వాటితోంజేసీన | చెంబు, చెప్పు ముదలియలోగంగ ళినాల్ చెంబు తంబిగ, 

చిన్ననోరుగఅ స్వల్ప పాత్రము. | "సియిద నిరియ వాయు -డెయపా' శ్తీరం, I స TF 

చెక్కు_డము రత్నములను పొదుగుట్, ర చ్రీనంగశి పొర తల్ (= తచెకెలప్క, రత్నేగళన్ను నెడువుదు 
టి 

ర ఆభ వా చెల్లి సువుదు; a aie TF 

చెవ్క_డుపొజ, - గడ్డి చెక్కాడు పాజు,. అజ ఇదువ్కు_ం పారె, . ౯7 హుల్లి న పార, - షష 

చెట్టు, గుల్మము, వృశుము. - = 2 |నమరకహ్క్ వెడి, = ( గుల్మ, వృత, 

చెట్టునట్లు. వానరము * "” ౧౨”. కంగు, 7 | కోతి" or ea 

వెళ్తే, శృణమ్ము.. పెంట - - కుప్ప, 2... | తృణ, సగణ్సి గొబ్బర్క కప్ప, కసం 
క్వైదరుళ నీళ్లబెట్లు. “మొదలగునవి ఎగిరి | చిదర్వు శణ్లీర్ తుళిగల్ .. చిదరుదల్ ) | నీరిన గు'శ్లెమురిదు.. హోగువద్బు' స్థానే 

పడు చెదరుట్క కలతే, ye [| శఆంగుం . , | చఅన్క కొందలు, వేం 



ఇెదలు ] శెలుయప. 

చెదలు. పుటలుపెటు, 
లు లు 

చెపు, వచించు, పాదరక, 

చెమట, స్వేదము, 

చెయి, వా _స్రము, తొండము, రెండు 

మూరల కొలత, 

చె శా రాగ్భృహము నిర్బంధము, 

శెజుపటు, నిర్భంధ ము చేనిపటు, 
లు కం 

చెఆువు, తటాకము, 

చెలి, సాలెపురుగు, 

చెలి, ఆడుంది, స్నేహితుండు, స్నేహీతు 

రాలు, 

చెల్లు, ఆయిపోమవు, :కడచ్చు కొనసాగు, 

చచ్చు తేగ్కు శోకమగ్య్కు సాగు, 

చేరు. చేరినది. 

చెల్లుబడి, అధి కారము, 

చెవి, (శ్రవణము రాట్న పు చెవి, 

చెవిటి. చెవిటివాండు, బధిరుండు, . - 

చే తాడు, సీస చేందునట్టి (తాడు, 

చేద, నీళ్లు చేదెడు పాఠము, 

వేంప, మత్స్యము, ' 

వేంపు, పాలు [ద్రవించు, 

వేంపుడు, వేంపుట, 

చేనోడి, భత్యువిశేవము, కోడివ-డె, 
వేట. చెరిగెడి సాధనము, 

చేటగోళ్ళ బోటి, భూర్చుణఖ, 

తమిళము 

కైయాక 

చెప్పు చొల్ , సెరుప్పు, 

వియరె 

KE తొండమ్, ఇవ డు గజం సీళం, 

శిరె, నిర్ బందమ్, 

శా అతి 

కళను ఏటి, 

శిలంది, 

శిలందితెరె, శిలంది వూచ్చి కటియ 
ర (౨) 

గనాణు, 
Ga 

చెల్ తోలి, 

తగున, సేర్, సేర్నదు, 
యు య 

అదికారమ్, 

చెల్లు, ముడిన్షు నడందువిట్టదు, ఇటిప్పు, | 

చెవి కాదు, రాటిన లీకా చెవి, 
ఓ ఎవి 

చెవిడక్కా కాదు కేట్ శాదవకా, 

ణా 

చే 

ae ae 

తొంబక్కొ_యిర్ , 

లా ౧౧ ar) 

మోక, 

పాల్ కఈుర ప్ప, 

ఊటుదల్ , 
టం 

కోడివ బె, 

నురమ్. a 

మురంపోల కూరై సయాన నగ యుద 

యాళ్, కూర్చుణ గై hs స, cba 
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కన్నడము ud 
(ట్ల Liu 

చీమలవంటి శిీదల్ (పుట్రువైవ్కం వెళ్లి పుకు గెద్దలు, బిళి ఇరవి, 

వాస్త, ఆనెయసాండీ, ఎరడు మళగళ 

అళ తె, 

ళారాగ్భృవా, జెలు నిర్బంధ, 

రెడు, 

ఇత కొళ, తటాక, 

- జేడరహుళు, 

చేడరహుళద నయగ బలి, 

“హెబ్బా; మీల్, న్నీ పీత, సఖి 

తీరిసనోగు కళిదుద్తు ముందరియు, 

_ శెసరు జరుగు సేరిడువుదు, 

ఆధి కార, 

శ్వణోం ద్రియ్య రాటద్క చరఖెయ, కివి 

కివుడ, 

నీరు సేదువ హగః 
O 

. (నీరు సేదువబుటు, నురిగె వాన్ని ల ఆ 

మోను, 

(ఊక, ఊరిను, ఊరువం తెమొడు, 

కోలంవ జె, కోలుబ ళ్, 

ముర, సిరెనవ సలకరణ, 

యనమల... ' 

మరదంతే ఉగురుగళుళ్ల . రాతస్తీ 

ఘూర్చణ క్షే 



శేట ] తేలుయ 

వట, చెవుళ మెకము ఏనుయగు, 

వీట చెవుల వేల్పు, వి ఘ్నేళ్వరుండు, 

వేటరిక్కు_. విశాఖానతు[ తము, 

వటి, 

వేటు, నాశము, 

వేతకి, కరక కాయల చెట్లు. 

వేతన, తెలివి పాణముగలది, 

వేతివిడ్డ, పసిబిడ్డ, 

వేలి వాలు, హా స్తరేఖలు, 

వేదివియ, దివ్వటే, 

వేదోడు, కార్య సహాయుడు, శార్య 

వేను, పంట నే౪, ఆడవి, 

చేపను, వేతిెప సి చిన్న పెటు 
ళు డి 

వేరిక, కూడిక, 'సమిపనూ 

మే వాలు, సంతకము, 

వేప, వ్యాపారము, పని, 
వి 

చెర్యము, కటడము, గుడి, యజ శాల్కు 
Cen ఉం ల 

సాద, బౌర్ధాలయమా, 

వెర్రము, గుడి గోర్కీ ఒక నెల. 

. మైతరథము, వచేరుని తోట, 

చెత సఖుడు, (వైత్రసారఖి మన్మ 

ఖుండు, 

తమిశనూు 

మురంపోన శాదుగళుడైయ మిరుగమ్, 

యానె, 

వినాయకర్ , 

విశాఖా నటి త్తరమ్, 

తోలి, 

కీడు, శాశమ్, 

కడు శ్కాామరమ్, 

ఆచీవు, ఉయిరుళ్ళ ద్యు 

కెక్కళంటె, 

కశ భ్, 

దీవిట్ర 
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చుండుఇలైగళ్ పళుష్పునిఅంకొళ్లుదల్, 

త లైయిల్ వరుం ఒరునోయ్, 

చక్కి_రవ ర్తికీరె, 

చుశ్కాజా, కప్పల్ తిరుప్పూం కరువి, 

నురుట్టు పొగయిలై శురుట్లు, నురుళ్ , 

శీలె శురుట్లు ఉచాయమ్, 

విరుందినకా, 'సంబంది, 

ర_లెయిజ మేల్ పానెగళ్ చీరాగ 

నిర్చద రాగ అవదనడియిల్ వె క్కు 

ప్పడు ఒరు వెక్కో_ల్ శురుల్, 

అలాటి 

చూ 

చూడు, చూడుపోడుు అనల్ వెప్పష్, 

పా_గైపడుం ఇదమ్, 

గర్భం, కరువు కళండె, 

=) 

చె 

అనె, 
శ. 

212 

కన్నథము 

ఎలెగళు ఒణగి మోగువుద్యు కొ లెసిబ్బు 

కాం ను, 

మూగి ల్స్ ఇల్, 

చు క్కెపల్య, చ కవ ర్తి పల్య, 

కర్ణ చుళాాణి, 

సు లే చురుటు చుటా, 
లీ ర 

బంధ్కు సంజంధిక, స్నేహిత, 

దొంతి గడిగెగళను స్టిరవాని నిలినువు 

ద క్కా "క శెగెఇట్ల నా గృద అథవా 

ఎలెగళ సుతు, 
p=) 

సుతు, 
అలంటి 

ఒరె సుడు తిరు, 
బాట 

సొ ౧౫ అవరిను, 

బనిర్కు గర్భ, మగు, 

అంగీ, 



మూార్భ, చూసాము, 

చోటు, శావు, (ప దేళము. 

చోజ, మర్స్యవి కేవ. ము, కాలుడు, 

par =) 

చా శాలుగు, 

జాలీ 

చాక, చవుక్క తవ్క_వః 
అబన శాల జూ 

తుండుగుడ్డ, నాలుగు, 

por 

చాకలి, వస్త్రముల జీంతయందు నీర్చ 

ఛాశారము, వస్త్ర ధావన సాధనము, 

pan.) 

బాకీ, బండ్లమి ద పన్ను వసూలు 

చేసెడు చోటు. 

pat. ) 

వావ. బండీ ఎడ్లు చుదలగువానిని 

కొ శుడు బారి, 
(J) 

pe, ) 

జాశా, డోలి, 

wr 

పాదరి, (గామమునవ పి తనగాందగు 
pa. 

శాంపు, 

అవనీ 

10-35 

తమిశోము 

| 

oe 

చో 

ఇదమ్, 

న్ 

నాను, 
౧ 

కు లిన, 
జారు 

చాక్కమ్, చదరమ్, చాక్క._ం౦తుండు, 

చాకళ్కి తుణిశీయుంబోదు ఏర్పడుం 
వీట్టుకణ్గళ్ , 

జాళకారమ్స్ తుణిగ ₹ వెన్యైయాక్క 

మురు పారుల్, 

వండి~౫ళశికొమోదు వరివనూలిక్క_ం జరు 

ఇదమ్, 

వండి ఎరుదుగ ల అడివ్క_ం జూటీ, 
ఈ... 2) 

డోలి, ఒరువగ పలక్కు, నలె మేల్ 
చలా యn దులా 

ఉదవుం కరుని. 

అనాటి కు కూ 

ఆరుబ తి నాను, 
అ ౧ 

278: 

పరవళ వాగు మూస్క్మా (కథ మె, సార, 

చలి? నెఆవు, 

మాను చాలక 

నాల్క, 

అగ్గద, కమ్మి, 

వాక సవ స్త, నాలు 

బ నై నేయువుదక్కా ఉపయోగినిద 

బ క్రైఒగియయువ సలకరణ, 

ఆాడిగళ మేలె నుంక వనూలుమాడున 

కలె, 
లు 

జూవట్సి బాబూకు చబుట,. 

డోలీ సాధారణపల్ల క్కి 

ఆట 

ఆరున త్రునాల్కు_; 



లయల " కంక) 

ఛందస్సు, ' పద్యళ క్షణము 

శ్యాస్త్రమా 

ఢశత్రము, గొడుగు; 

“వై 'ప్పెడు 

ఛాయ, నీడ, శాంతి రంగు (పతి 

బింబము సూర్యుని భార్య అంచమ్ము 

జ -వేరుస స్క కొంచెము చీకటి, 

యా గహాణ, ఫోటోతీయ్యా, 

ఛాయా ప్రుతు(డు, శని, 

ఇాయాపటము, ఫోటో. 

ఇాయాపతి, సూర్యుడు, 

ఛి. చీశారము, తరసా రను, 
wy 
ME 

ఛిడికేము. భేదింపయిడినరి, తిప్పతీ లె, 

భురిక+ నురెక త్తి ఆవుమాజ. 

ఛుల్లి చుల్లి, పొయ్యి 

ఇళ తట 
> 

తమకు ముది 

ఒర 

శ్వ 

సియ్యుల్. “విదిగ శి కూణంం 

శా తిరమ్, 
అనీ 

వలె... V2 

లి 

వాయె, నిళల్, నిజమ్, న్! లి చ్చ మ్స 

నూరియనికా మ నివి, ఇరుల్. 

పుగెప్పడం పిడి తల్, 
Cn ఆటీ 

శని బగ వాకా, సాయెయికా మగజా 

ళు 

ఛిఫే వెటుప్పుళాణ్చి కల్, 

కీ శు రవణ, 

మై. _... న +, 

ఓ క్రై శెయ్యప్పట్టదు, శీందిల్ కొడి, 

ఒచెందం 
మేలా ॥ 

ఛు 
$ ఇస 

అ అశ లు 

ఆడుప్పు శ 
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క్ర న్న్వకము 

పద్యద అచ్మేణ హేళువశ్యా స్త్ర, 

ఛత్ర, చేవరకిా డె, 

లంచ సాలు, స్వల్ప, కతలు, 

(పతిబింబవన్ను కూడిసువుదు, 

శ్లోని, 

ఫోటో, 

నూర్య దేవ, 

ణి, తిరస్కార, 

ఇద రం, తప్పు. 

తుండాద, 

ణా! 4 

చూరుక త్రీ సురిగ్కె ఆకళమాగు, 

ఒల్కె పౌచె. 



ణే) తెలుగు 

భేదము, నణకుండుు తునుక, భిన్నాం 

కమునందు (క్రింది సంఖ్య, 

ఫలకము, మీక, 

ఛోటిక, చిటిక. 

జంగనుము, తిరుగాడునది, 

జంగ ముడు, జంగము, 

జంగల్, అడవి, 

జంతువు. (పాణముక అది, 

జంఘము, శాలిపిక్కు_ ౪ 

జంఘాలు(డు. వడిన నడచువా(డు, 

జంఫఘారికండు, ఊ _త్తరములను దూరము 

కొనిపోవువాండు, 

జంరూవాతీము, -గాలి వాన, 

జంగ ము, యం(తము, 

టి 
జంత, యా, జంతే, 

జంబుకము, నక్క. 

“జం[తేమం[ త”, జంతర్ నుంతర్ యంత 

మందిరము 

జంబీరము, నిమ్ము, 

తమిళము 

ఇలక్క_ణ త్రిల్ కీర్ అఅ౦శారహ్, 

అణివ7 . 

బెట్టు, తుండు, భిన్న త్రిల్ అడి ఎణ్+ 

ఆడు, 

చిటికె, 

నడమాడువదు, 

నడమాడుబవక౯. 

కాడు కానకమ్, 

విలంగు ఉయిరుళ (పాణి, 
m౧ 

కం డెక్కా_లికా మికాబాగమ్, 

కడిదంగ శి కొండుపోగిరవకా, 

ఇయందిరమ్, 

నరిః 

వాన ఆరాయ్య్బిచ్చాలి, 

876 

తే నునా Ps 

కన్నడము (జంల్లీ 

అను, పాసు కేక్క జాణ, శాగరిక, 

నలకిర్తి తుండు, ఖిన్నాంకద కెళగిన 
సంఖ్య హోర 

చుక 

చిటక, అటీిగ్యా అథవా చిటిగ హాొడె 

యువదు, . 

తిపగాడువ పాణి, 

జంగ మర్ఫు శవస్వామి, 

వను అడి శాడు, 

(పాణి, | 

హె ముళ కాలు కళగిన భాగ, 

చాగు రాద నడి గెయింద' ఓడువ 

త పాఆ గార, 

ముళిగాలి, 

యం (లే. 

నరిం 

ఖగోఅసంశోధనెయ వేధళా లె 

| లించె గజలింబె (గజనిమ్ము) 



జంబు 7 తెలుగు 

జంబువు, చీశేడు చెట్టు, శీశీడుపందు 

-చీశేడుదీవి "నీ శకులు, 

౫౦ంచాలము, బురదా అడుసు, రొచ్చు, 

జంభారి, ఇందుండు, 

జంభ, ఆవులింత, 

జగది, లోకము, జననము, భూమి, 

జగత్తు, జగము, గాలి, 

జగ న్నాథుండు, విష్ణువు, er 

జగన్నుతేము, ప్రనిద్ధి కెక్కి_నది, 

జగ న్యా, పార్వతి, ( a 

జట. జడ్క ఊడ, 

జటాయువు, ఒక న్బ్మధమ్యు గుగ్గిఅఫు 

వెటు, 
a) 

జటిలము, నీంవామ్కు జడగలది, చిక్క. 

నది దట మెనది, 
ఉం రాలా 

జటిలండు, జదలుగల సన్నా్యానీ, 

4 పుటుమచ _ జటుఅము పుట చే 

జరరము, కడుపు, 

జడధి, సము దము, 

జడము. నీళు, చలనిడి మందము, తెలివి 

లేనిది మాగదడి ఆచేతినము, 

జడమతి. జడు(డుూ మం దబుద్ధిగ ఆ 

వాడు, 

ఆడిన. జడక ము, 

జతుక ము, లక్కు, ఇంగువ, 

జనకుడు, తండి ఒకానొక రాజూ, 

జననము, పుట్టుక వంశము, 

జనని, తేలి దయ, 
య 

జనార్హను(డు, హారి, 

జనాశయము, మండపము. జనులు చేరి 

యుండుచోటు, 

డమీళము 

| ఇంబ్బు నాగ పళమక్, 

"భర్, శేటుమణ్, 

ఇందిరకొ, 

ఆవలి, కొట్టావివిడుదల్ , 

జగతి, ఉలగమ్, మక్క_ళ్ , బూమి, 

ఉఊలఅగ మ్, కాటు, 

పెరుమాళ్, 

జడా విళుదు, 

జడాయు, ఒరు పలివె | 

సింగమ్ జడెగళ్ ఉళవె, అడలి 
యాల (౧. = 

యా నది, 

మచ్చమ్, 

వయిర్, 

సముదిరమ్, 
(a 

జడమ్, కీర్ మూ ళ₹యిలాదదు, 
రా ౧ 

ఊమె అ శేరనమ్, 

మాలై ఇలాదవకా 

అట అలీ 

అరక్కు, "పరుంగాయన్, 

తగప్పక్కా ఒరు ఆరళకా, 

పిఆప్సు వమిళన్, 

శాయ్్ దయ్, 

సరమాళ్ 4 

మండపము, మక్క_ల్ కూడియిరుక్కుం 

ఇడమ్, / 

275 ట్; 

కన్నదము [జినా 

"జేర లెవాణ్తీనగిడు నేర లెతోఫు, 

కసర్కు రొజు, 
జ 

ఇంద, 

ఆకళి శ బాయి తెరెయువి కె, 

లోక్క జనరు భూమి, 

జగ గాలి, 

విషభగవాన, 
లం 

న్ థి 
పార్వతి. 

జె ఇళిచేరుగ ళు, 

వాదు, గగిలదగిడ, 
యి ౧ 

సింవాా కష, జడెకటిదదు చిక్క 
లు సతి 

“జూ ఇెదుకొండదదు, 

జడా౫ళు చెళ్ నికొండ సన్యా నీ, 

హుట్టుమ చ్చె, a 

వనుకు 
A) 

సము1ద 

నీరు, ళణదు, మంద మా, 

జడ, మందబుద్ధియవ; ఆవేతన, 

జడత 

| అరగ లాకూ, 

తీంచె జనక నువోరాజ, 

పుటు కౌ వంశ, 
లు 

తాయి దయ, శ 

వారి 

మంటప, జనరు సేరిద సళ, 



జనప ] “తెలుంగు 

జన్మపత్రిక, జాతకము, 

జన్మము, పుట్టుక, ఆద్భవము, 

జన్యము, యుద్దము ఆంగడ్క్ నింద, 

జన్యభూ మి, రణరంగము, 

జపము, మం, ఆతావృ త్తి చేదా ధ్య య 

నమ్ము 

జయ, పార్వతి, తిధవిశేపుము, చెల్లి చెట్టు 

జయము, గొలుపు. 

జయంతి, ఇం ధుని కూతురు, పార్వతి, 

జయంతుడు, 

ఫీముడు. 

ఇం (దుని కొడుకు, 

జయచారము, మంగళ వారము, 

జర. ముసలిత నము, 

జరఠము, ముదిసిన గ ట్రియెనది, 

జరతుండు, ము సలీవాండు, 

జరదవము, ముసలిఎదు, 
౧ a 

జలజము, తామర శంఖము, 

జలము, నీళ్లు, కరు వేరు జడము. 

జలోదరము, ఒశానొక రోగము. 

$ 

జూగరిత, మేలుకొని యుండువాడు. 

జాగీరు, సేవార మె మాన్యముగా నివ్వం 
GG 

బడిన భూమి, 

జాతీ, పుట్టుక, వర్షము, కలము సామా 

న్యము,' జాజికాయ, (పొయ్యి, గప్ప 

"మెన, 

జాతివాండు, యూరపు దేళస్థుండు, 

తమిళము 

జూదగము, 

పీఅపూ, 

పోర్, కడ అవదూరు, 

పోర్ కళమ్, 

జపమ్, మండిరమ్, వేదం పడి త్తల్ , 

జయై, పారువతీ డేవి, చెల్లిమరమ్ ఒరు 

వరుప, వీక౯ా "పెయర్ , 
న్! 

జెయమ్, వది. 

జయంతి ఇందిరనికామగల్ , పార్ వతి, 

జయందకా ఇందిరనికా మగా, వీమకా, 

మూప్ప, 

కిళనకా, 

కిళటుమొాడు, 
ళు 

తావములె ల! శ్ంగ కై ॥ 

జలము సిర్, కురునేర్, జడ్, 

జలోదరమ్ ఒరు నోను. 

లా 

విలిప్పుడకా ఇరుప్పవకా, 

జాగీరు, చేవెసెయ్వదర్మా_గ కోడు 

క్కు_ప్పట్ల నిలమ్, 

జాద్సి పిజప్పు, కలమ్, సామౌనియహమ్, 

జాదిశ్కాాయ్య్స్ అడుషు ఉఊన్నద 

మౌన, నిన, 
ది 

జాూదిమనిదక౯ , అన్ని యమని దక, 
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కన్నడము  (జాతీజా 

జూతకద గురు, 
(ar. 

జన్మ, హుటువదు, 
లు 

యుద్ధ, అంగడి, నించెం 

రణరంగ, 

మంత్ర పురళ్చర ఇ వేదాధ్యయన, 

పార్వతి, జందులతిథి, నెల్లిగిడ, జయ నాము 

సంవత్సర, 

గలవు, 

ఇం|దనమగ ళు పార్వతి, 

ఇం దనమగ, ఖీమ, 

నుంగళ వార, 

ముదితన్క ముప్పూ, 

ముదకదు, గట్ట యాదుదు, 

ముదుకను, 

ముదుక వాద్దు, ముదుక ఎత్తు, 

తావరె, శంఖః 

నీరు నిరినలి బెశియువ సుగంధ కప్పు 

చేరు, జడ, 

ఒందురోగ, 

ఎచ్చురి కెయింద షరువను, 

సేవెగాగికొట్ట జోడీ ఇనాము భూమి, 

జన్మ; హుట్టు కెవర్ల, కుల, జాళాయ్యి 

జాయికాయ్యి ఒల్కె (శేష వాదుదు, 
© 



అావ్నా ] తెలుగ 

జానా నీ! ౫౦గానది॥ 

జిడు, చమురు చేయి  మొదఠతగువాని 
G3 

యందలి మెటున. 

జిరేముం న్ట్రము, (విజితముు జయింప€ 

క rs కి జియ్యరు వెష్తవ సన్ని 

జీరము, జీలకల్క అఆటిగినద్వి (పొఠది, 
ణ అ 

చినియ్ననది. 

జీవనమా, (బతుకు, (బతుకు తెరువు, 

జీవము, (పాణమ్క స్వరూపము, రత్వమా 

పరమాత్మ, (బకుష తెరువు 

జాగుప్ప, రోంక్క నింద ఆవమౌనము, 

(CC జహురాణము, 

సజముుం 
తి 

ఎ) 

జాటనుం శివుని జదముడి, . 

శమిశము 

నం నది, 

బ్ 

చిడ్డు ఎర, చెయ్యి ముదలియవ (టీకా 

పిశకుక్కు_, 

_వ్త్రమ్ వెనదు, జయిక్క్క_ప్పట్టదు, 

జియ్యర్, వైణవత్తుకవి, 

బీ 

జీరణమ్, ఓీమమ్, అరైె౦దద్దు పృళ్లెయ, 

కిళింద్క జీరణమౌన. 

నం, 

ఎళ్లై తుప్ప ముంఅాదుగళ గుణ, జొడ్తు, 
6 

సిరవాదుదు, 
@ + 

చెపవ సన్యాసి, 
దార. 

జీరిగ ఫురాతనవ స్తు, ఆరగిసళోదదు, 

జీవమ్స్ ఉయిర్, ఉరువం, తత్తువమ్్, 

పి శె వ్క_0వళి, 

లై 

క. అవదూరు, 

వదిర 
C=. 

పరమనుశివనిజా జడాముడి, . 
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(పాణ, వాది, స్వరూప్క రర్వ చారి, 

నిందె ఆసవ్యూ, చేసరదూరు, అవమోన, 

కుదురె, 

శినన జ కయ గంటు, 



జ్యారభి ] శేలు(ి : 

జృంభించు, విజృంభించు, 

చెటి, మలుండుు కూరుయడుు (ముడు, 
ట ౧౫ © 

జెలి, శజెటిఫోతు, 

అ ౬6 

జెల, భూమిలోపఅనుండి చపెకటికిపడు 

“సంతత జలధార 

వాలీ 

'బజెళగ, చూ. జలగం 

జేక, జయించిన వాడు, 

జేఠ వ్యు(డు, జయింప6దగిన వా (డు, 

జేగంట. గలుపుగంట, 

జేజే, దేవుండు, 

జే, బురద చీల, 

జేవురించు, ఎట్రినగు, 

జెనము, ఒకానొక నుతము, 

కమిళ ము 

జెట్టి, మల్లకా. 

శెయ్యాకా, జళువిదపాంబుః 

ఊటు, ఊోత్తుర ణి, ఛూమియికా అడి 

| తరెయిలీరుందు మేలువవరుం 

ఊ టు, - 

ఒరువగ” మోకా, 

వై కీ 
0 
a 

ఎదిర్క_ వేండియవక'. 

ఒరుమోాదిరి కళిమణ్ , 

ణ్ చివందుఆగు౦, 

జ 
చలు 

శకమణమదమ్, 

279 

కన్న .డయు 

విజృంఫిను, ెహిచ్చాన, 

జెట్టి జటీగ, మల్ల, శేస్టను. 

బిళియదొడ్డహోవు, డాసరహావు, 

ఊ బె, 

ఒందు బగాయమోను, 

చేర్చ. 

బేత వ్య, 

జేగం యు 

' | భగవాన్క, దేవర 

బేడి బేడిమళ్లు. 

శఆంపాగు. 

కై నరమత, oy " ళీ 



జోతి ) "తెలుంగు 

చోరీ, చూ జ్యోతి. 

చోటి, స్త దుష్పటి. 

జపము, కెలుపయజడినపి, ॥ 
దా 

జ పీ, తెలి తఆ6ంపుం 
ప్ర చి 

జానము, తెలివి, వెకాతీ విషయ మేన 
0 ము 

బుదిః 

థి 

జాతి, వేదాంతి 
జ 

శేయము, లెలియ౭దగినది, 
ర్న 

జ్యా వింటినారి భూమి కల్లి, 

జాని, ముదిమి జేర యు, ఏ, 
లా 

జ్యాయు (డు, మికి,_లి వృద్దుడు, 

, డు, మిక్కి_లి గేస్టుడు, అగ జూ6 

తమిళము 

జో 

-ప్వెక్ , దుప్పట్రి, వోర్వెం 

౬ 
a 

కెరివిక్కు ప్పట్టదు, 

నినెవు, 

బె 
రూ 

అజేవు, బుద్ది 

stab 

"రిం దుకొళ్ల వేం డిందు, 

జ్యా 

విల్లంబ్బు భూమి, తాయ్, 

రూప్పు, జీరణమ్, వాయ్ కాల్, 

మూప్పు మేలిట్లవకా, మిగవుం సీయన్త వజ 

"సెరిరవడక + 
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యువి, వాచ్చడ, 

తీళిసల్పటదు, 
వ్ 

తిళివళి కె నెవవు, భావః 

బుది, మోతదయేలె మన స్సు 
థి 

పేదాంతి, 

తిళిసికొళ్లత గ్లదు, 

బిల్లి నడార్క భూమి, అశౌయి, 

జీర్షహూ శె ముదిత న, 

బహుళ వృద్ధ, బహుళ ేస్టును, అగజ 

ఆణి నుం 
౮ 



జ్యే వ] తెలుప 

జ్యేష్ట, ఒక నత లము, 

జ్యేస్టుండు, అన్న, మిక్కిలి వృద్ధుండు, 

జ్యోతీ, వెలుంగు నత త్రము కన్ను, 

ఆగ్ని, నూర్యు (డు, 

జోోతిశ్చ కము, చం దనూర్యాడి(గవా 

సత తమండలము, 

బజో్యోతిషిక డు, (జోతిమ్కు డు) 
జోన్యు(డు, 

జ్యోతిష్మతి, ఎక్కెడు లేత తేజస్సు, 
జ్యోత్స్న. వెన్నెల రేయి, 

జ్యౌతిపి వండు, చూ, జోతిష్కు_6డు, 

జ్వరము, వేతి. 

జ్వళనము, మంటు, ఆగ్ని. 

TD—36 

తమిళము - 

జ్యే 
జ్యే, కశ ఒరు నవీ తిరక్, 

జై షి జాలి 
జేవజా, ఆణకా, “పెరియవక్కొ మిగ 

లు ta 

కళ నకా, 

జ్యో 

నూరియన్ , కదిరవస్ 

జోదిచ్చక్క_” మ్ నూరి మున్ చందిరన్ 

మొదలి కు గిరగం గ ళు డయ నట్చ 

తెర మండలమ్, 
లీ 

జ్యోతిడన్, 

ఒలళిి, తేజస్, 

నిలా ఇరవు, 

బోతిడక్. 
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'బెళగు, నక్షత, కలు ఆగ్ని. నూర్యను, 

చంద నూర్య + వా నక్ష తోము. డ ల, 

జోషీ, జ(ోతిష్కు 

మేలక్కా_ వోరువ లేజన్సుం 

క్రైళదింగళద రాతి, 

జ్వర, డూస్తం 

కూరి 'బెంకి, 



జ్వాల ] “కలుగు 

జ్వాల మంట క్తి అర్భిం 

అటి 

జంకే. భయము, సంకోచము, భయ 

పడు, సంకో చపడు, 

(enn, 

జుంకించు, చబెదరిందు 

em 

జంగ, పిక్క, చాటు, 

'జంగపిల్లి, అడవిపిల్లి. 

“డెంజాటము. ఠరగలము, సంసారవృద్ధి 

జనిత శమ, ఆడంబరము, 

= 
జంట జత, వెంట సహాయము, ద్విగు 

కాము సమాపము, 

జంటరాసి, మిథునరాసీ, 

"జంచెము, యస్ణ్రోప పీత ము. 
ఉల 

జంప, శాళ భేదము, 

టు 

జంబం, చేశేడు చెట్టు, 

pone. | 

(6, | పనిడి కెకి న మలుండు, జగ జేట్ట (పనిద్ధి రా ల్లు 

జగడ గొండి, కఅవాళీలుండు. 

ar.) 

జగడము. కలవాము, యుదము, 
mw oy 

జగము, లోకము గొప్ప. 

"జగము, చుట్టము, నూర్యుండు, 

"జట్టు. చేరిక, జోడికు ఓకవెప్లు అడు 
ఆటగాండు, శందము, 

"జడ, ఒకటితోనాకటి యంటుకొన్న 
వెండుక లచుట్ర, గంజాయి, చెండు రా | 
కఖ యల్సిక; జాల వి 

తమిళము ' 

ద్వా 
చువాలె, అగ్మిని దేవనిన్ వాక్కు) ప తల్, 

ర ౧ అటి 

జై 

em 

బయమ్మ్క్ సంగోజమ్, బయపడువదు, 

బయపడుకతు , 
PT + 

“| (చూ, జంఘ] 
ww te 

కాట్టువూ-నె. + 

ఆగప్పట్టుక్కొాళ్ వదు వటుంబవిక చీ 
ఆడక్బరమ్. 

““అరుగిల్, 

జోడిరానీ, మిదునమ్. 

పూనూల్ , 

జంపు తాళ బేదమ్, 

జంబు, 

జగ జెట్టి, ఫుగళ్ ఇట మల్లన్, 

శళండెళ్కాారన్ , 

కలగమ్ పోర్, 

జగమ్్స్ ఉలగమ్, 

నూరియన్ , కదిరవన్ 

వరిశ, కూటణి, అటశారర్ వళ్లు, 
య లు Se 

జె, ఒనోడొనను పిన్నిక్కాండ 

మయిర్్ తలె, గంజూ, ముడిపిన్ని 

యదు చూలు, 
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జ్యా లె, అర్మిః 

భయ, సంకోచ, నాచిక, ఆంజిక్, 

జంకీసుు, భయపడిను. 

'శాడిన బెక్కు_. 

సంసార తాపత్రయ సంసార వృద్ధి; 

హుట్రిద (శ మె, డాంబిక, ఆడంబర, 

మెనయ సామాను. 

జోడి, పంచి, సు వో యు ళు మ్మ డ్రి 

నమీాప, జంజూట, 

మిథునరాశి, 

జని వార యజ్ో పవీత. 
యా 

జం పెతాళ, 

నర లెగిడ, 

జగ బెటి, (పసీవ నాద జెటి, 
బధ ట 

కలవాళీల, 

కలవా, జగళే యుద్ధ, 

లోక, దొడ, 
er 

నూర్య, 

జొ సె జోడి, తండ, ఒందు పతర 

ఆట-గారరు, 

జడ, హూరళ్లు గంజా, జామి కుచ్చు: 



pr ] చెలుయగు - 

జడరిళ్ళ, ఆండువారి శిరోభూవణ 

విశేషము, 

"జడముడి. జడలముడి శివుండు. 
అక ణల 

జడ. బాధ్య ఎడ తెగని (జడివాన, 

జడియు, భయపడు. 
చు 

జడు పు, భయము, 
ల | 

జతే, జంట, 

9) 

బాలీ 

జము (తు, యముడు, 

బీ 

జముళాణము, ముతకనూలితో -ీనీన 

రంగుగల పటు, 
ఆలు లం , 

జమున, యమునానది, 

టీ 

జరి, వెండి బంగారములతో మలాము 

వేసిన నూలిపోగు సరిగ, 
వనీ 

బాట 

జలగ, జెలగం 

ఆటు 

జలుబు, శతకము, 

అటే 

జలెడ, జలిం చెడు సాధనము, 
య య 

par) 

జవనిక, తెరచీక, పరదా, 
జట 

బాలో 

జూగారము, రాతి మేలుకొనియుండుట, 

వగు, ఆల స్యము, 

వాటి, పశువులు లోనగువానిని గొ క్తైడు 
కోల, 

nn, ) 

బా సమూలను, 

తమిళము. 

జడబి ల్లి, పెణ్ గళిక్ తలె ఆణిగ అమ్. 

జడాముడ్, జడెముడి, పరనుశివన్ , 

తున్నం అడైె (మళ). 

భయప్పడు, 

బయం, 

బోడి, 

ముయర్చి, 

యమన్ . 

జము కశా్యాణమ్, 

యమునె, 
లా 

జరిగె, 

శ్రల్లి జఅదోహం, 

జళిడె. 
శై మా 

తిరా తిర చీ లె , పరదా, తొంగణిం 

జవుళి తుణివియాచారమ్, 

ty | 

ఇర విల్ తూంగామె. 

శరమాక్కు_దల్ 4 

జాటి, మౌ క్రై అడివ్క_ం౦ కొంబు. 

జబూడా అడయోడు, 

288. 

న 

wk, 

కన్నడము. 

జడ గ సీంగారినిద బిళ్ళ, 

అటి = (చాడ 

జడెయగంటు జటాగ్థర్కి శివ, 7౫ 

జడ జడివు లి, 

భయ, 

జర్వి జల తెర 

జనుగువుద్యు జీవన. 

1 O౮7 కె జిగు బె, 

చెడి, చలి 

1 జడి, జవలి, 

జంబుఖూనస్య 

మె, తెరె బటు, పరదా. 
ఓ 

జవళ హూెనబ ప్రి౫ శు 

జూగర వరా 

ఆలస్య; త్ర ద్, 

చబారక్రోలు, 

సమాలమ్ము అడియింద? 



వడ) తెల 
[ne >] 

బాడీ, ఓకదినుసు మటిపారము, 
ద్ర 

అవాలి 

బాబ లేఖ, 

జాము, ఏడున్నర గ డియకాలము, 

జాలి, ఖేదము, విచారము, 

హౌవళి, గీత విశేషము, 
దీ 

బాట, దే పూ 

ల య్ 
లగా క గ 

అటే 

నట్టు సిగ, కేళ్లబంధము, 

చాన 

జాటుం “మోసము. 

అలి 
ఆాదము, ద్యూూతేము, -. 

అనాటి 

జూదరి. జూద కాడు, 

హొంపము. ఆవలులోనగువాని గుంపు, 

గుబురు, రెమ్మ, నిరంతర ధార, 

జాలరు, 

జొంపు, 

తనే 

అటి 

అబీ 

జోలం, చొంగ. 
య 

చోళమ్, 

తమిళము 3 ' 

బాడి ఒరువగా మణ్ల్: భాండమ్, 

“ కడిదం, 

జాను ఏళ క వినాడి చేరమ్, 

మనక్కు_ రశ 

జావళి సింగార పొట్టు భ్ 

శరక్కు, నళువు, ల 

2 

“లొ 

ముడీ., న ఖే 

7 అణాల 

జా య. 

చో సమ్, న స 

"| కూదాటక్, లలన 
లు 

కూ దాడుగిరవన్ 4 

ఇలెగలిన్. గుంబల్ , ఎనుం వడియాద 

ఊ టు. బం? 
WEY) 

లో తో 

ఊ(టు. ల శ 
జ. 
t " 

చొల్ము 
య 

కన్నడమ | పో 

. మణ్లీన ఒళ్ళియ పాత్రగళు, జాడీ, 

లేఖ పత్ర, 

మూరు ఘుంకెగళ '*శాల, 

భేద; విచార, దుఃఖం :.. 

శృం గారర సవుళ్ళ వోడు, 

జారు, త్ర ప నరుకు. 

నీ శకేళ్లబంధ,: కూ దల %౦టు, 

జొంెప్క 

జూలరు, 

గుంపు, గొంచలు, రెమ్మె, 

| మలైయిన్ మేల్ భాగ త్తిలిరును వరుం.[మలె ఊక, 

జోళ, 

జొల్లు, 



పోపోరు, నమస్కారము, 

బోవ, తిట్టు తిట్రుట, 

బోగము, యోగము, 

జోగి ఇితవండు, యోగి (జోగి, 

సోడించు. జత చేయు ” 

పోడు. కవచము, చత, 

జోతి. శాంతి, దీపము. 

బోదు, యోధుడు, 
అటి 

బో రావరి, బలాత్కారము, 

నమస్కారం వణక్క_ను. 

జోకు తిట్టువదు. 

యోగ మ్, 

జోగి, పిచ్చెళ్కారన్ , యోగి, 

జోడిప్పదు, అలం గారం సయ్వదు: 

జోడు కవచం, సమానం జె, 

బోదె వెళిద పొ, దీపక్, 

పోర్ వీ"స్, 

కటా చుప్పడుతు ం 
లు అటి 

అనీ 

జోలి, సంగతీ పంబంథము, వృత్తం సెయది, సశ్ముచం, డఅమన్ర్యు కటదె. 
| సా, అ 

తము, గాథ నిమి త్రము, 

ఆనీ 

చౌొరుకొటు. చేతులతో కప్ప చేసీయొకు, 
a) ఆట 

రక ంరించు, రం కారము చేయు, 

యుంళారము, తుమ్మెద రొద; 

రుంరూనిఅము. గాలివాన, 

రుంప, జంెపితాళము దూకుడు, 

రుసుము, న్వేఘ... మొసలి, అడవి, , ళ్ 

అాణావే 

జా 
{be తే 

జరు వ్ భలినాల్ కప్పయె వారువదు, 

ల! 

రు 

జంకారం “సియ్వదు, 

1 జంళారమ్్ ఈగలిన్ శ త్ర్తమ్, 

గంగే ఆటు, 

జంపతాళ మ్, 

మీన్, ముదల, శాడు?, - 

రక్ 

నమస్కార. 

బయ్యావుదు, 

యోగ్య సదవ కాళ, 

జోగి, యోగి, 

జ తెమాడు, 

కవచ జలే, 

శాంతి, దీప, 

యోధ, 

బలా ఈ్మా_గ 

1 న్ా! 

'సుది వతాంగె నిష త గా ఫ్. 
యలు ఇ por. ) 

గ 

చన్నాని ధళిన్కు తెనె పరొడియువుద్యు 

NR 

“రు కారమౌడు, 

దుంబియ కలకల, యుంకారం 

గంగ 

“గాళలిమళి. 

జంప తాళ్ళ వారు, 

ఇ మోన్సు,-మొు,స.ళ్ళి శారు, 

3 
| 



ళం | శెలుయ : 

రూంకృృతి, రుం కారము. 

కూటము, సమూావాము, 

పొదరిలు -వీపురుకట, 
లు జ 

శాజదపి 

య్సుల్శి, ఈల పురుగు 

మ్రురుక, ఈల పురుగు 

- 

టంకను, చెండి నాకౌెము, 

టంకణము, వెలిగారము, 

టంకములు, పదియారు డబ్బుల 

బంగారు చాకౌమ్ము పదియాణు 

వెలిగారము రాళ్ళు 

మలిచెడి ఉలి గడపాజు కోపము 

కత్తి కత్తియొరు గర్వము, నాకౌమ్మ్కు 

డబ్బులు, 

కంక సాల. నాహెములు ము ది 6 చెదు 

చోటు. 

టక్కరి. మోసశకా(డ్కు మోసక తె, 
మ 

టక్కె_ము, (టక్కి_ యము ధ్యజమ్మ ఒం 

రములు లోనగునవి, 

చి - 

రమిళ్లమయు 

రూ 

“జం” ఎనిర శ లేం 
౧ అటి 

సమూగమ్, గుంబల్ , కాడు పొదరు 
వీడు, తుడప్పృమ్, 

ర్న 

అణ 

దు 

శత మిడుం వూచ్చిః 

రీ 

చెలిగారమ్, 

టంగంగళ్, పదునాఆం దంబిడిగ 

ళుడెయ తంగనాణయమ్, పదునారు 

దంవిడి, వెలిగారమ్్స్ కర్కళి తుళిె 

కుం ఉలి గడప్పారై, కోపమ్, 

నా! అలలే టం 

నాయం, _ 

తంగసాలె, నాణయంగ లె ఆచ్చ 

డిమ్మ.ం శాలె, 

మోసకారి, మోసకళ్కా_రన్., 

కోడి, 

అనుపష్నపడుం తపాలొగల్ , 

286. 

కన్నడము [టా 

ముంళా్రర, 

సమూవా. కీకటార ణ్యం హేదరుమన్వె, 

పార కెక లు, 
ళు 

కుం వ చబెళ్ళిరా క, 

టంకణఖారు ఒలళిగారః 

వహాదినారు దమ్మిడిగళ భార వుళ్ళ 

చిన్న ద నాణ + టంకిణ్కా కల్లు ఉలి, 

౫ డవేోలు, క్రోప్క క్ల త క్ల లెఒరె, 
Gs pat) ar. 

గర్వ నాణ్య, 

టంక సాలె, నాణ్యగ శు మౌడువస్థళ , 

వంచక, రక్కా, వం చక్కి 

ధ్వజం 

టపా, అంచె అంచెలమోదవన్ను ను త అంజల్కొ అకుత్తుండుతు మా(టియబడి. 
ఇ అనాటి! అమ అనాను 

అంచలు, టపా. క 



టపా] తెలు 

టఉపౌళశాయలు. (టపానులు దీపావళి 

పండుగ నాటి రాతి ఛా ల్చున టి 

బాణసంచు విశేషణము, 

టాటోటు, మోసము, 

టాపు. బండిపెకప్పు, దీవి, 

టిటిభము, అకముకి పిచ్చుక, 
వి 

టిప్పణము, టీకక టీక. 

టీక, అర్థ వివరణము, 

టీశా, ఒక దినుసు పతకము స్తోటకము 

పాడిపించుట, 

టీవ, రీవ. 

టూకీ, సం గవాము, 

* శుంక, వండిన "పెద్దవిత్తు. 

శుంకాయ, నారికేళ ఫలము, 

| 

ఠమిళము " 

సుడుం నుతాౌబు ముదలియవే, 

ఢా 

“మోళం ‘4 

టాప్ర్రు వండియిస్ మేల్ మాడి దీవు. 

టి 

ఒరువ 7” కరివి, 

Ga క్కు_ం ఆరె. 

టి 

ఊరె. 

ఒనువగె- పవక్కా_మ్, ఆమెక తుదల్ ' 

“శుం కాయ నెట్టు, నారికేళ వక, ము, 

సరియానదు, 

టూ 

సురుక్కు_ం౦, 

కాటు విజె. 
ద్దు (nn 

"లేం-గాయ్. 

| "తేం-గాయ్ మరమ్, ౨. 
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కన్నడము ( మెం: 

టప్పాసుగళ్, దీపావళియను రా తీరి పటాక్క చాణవిరును, 

మాస 

గాడీయ బిరుదు సవార్వి ద్వీప 

4కి శ్రీవ గక 
లు 

టీకెగె టీక టిప్పణిం 

టీక, అర్థ వివర వౌ, 

పకక, సిడుబు ఎబ్బివు, దాకహావ, 

టీవ, 

సంగవా * 

వజ 

తెంగినకొయ, నారికేళ. 

తెంగిననుర, 



జంకే } - తేలు 

ెంకి, స్థానము, 

"టబక్మె_మా, జెండా, 

"బక్క, గర్వము, టక్కు..లాడ్, గర్వము 

గఆ యాడుది., 

టక, "లేం. 

టొంపు, నింద 

టోకు, 'చెంలత్తము, కైట్లు భుజముతో 

భుజము తశాకించుట, 

టోపి. పట్టు మొదలగువానితో చేర్పర 

"చిన కిరీటమా, 

రక్క_రి.. రక్కు.6డు, మోస శాయడు, 

తక్కు_రు(డు, చేవత, 

కపిణ, డంళా, 

శాహపరు, దేవర, అధిశలి, తండి, 

గురువు, 

తమిశము. . 

ఇడం, 

వొడి, దువజం, 

గర్వముళ్ళ"ప్పెణ్, 

ఆవదూరు, 

కన్నదోము - ( శాస. 

సొన, 
షు 

చక్కా, ఠ క్క, ధ్వజ, 

మదయువళ, 

'జ్వుక్టు సాగువాన్, 

నింబె, 

ము త్రమాగ శెట్రినళ్ ఒరువరు-డౌయ ఒట్లు, జెట్రిగళు భుజళు ఒరెను కొంబు 

బుయ త్రిల్ ఒరువర్ ఆరాయుదల్,, 

పట్టు ముదలియవ (టాల్ “నియ్ద 

తొప్పి, ముడి, 

శావరు, జేవదై క ఆదిపత్కి శగప్నన్, 
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| 
వదు, 

వంచక, మోస-గార, 

"దేవ తె, . 

ఖం కె నగారా, 

కేవక్కె అధిప, కంద గురువుం 



శ్రా] “క్లుంగు. 

కాము, స్థానము, 

Roh కచ్చేరి. a 

శాలాఠోోలీ. అడ్డము లేక, 

రింగణా. వాలుండు, పొట్టివాండు, 

కీవి, జయార ము, బె" దార్యము, -గాంఖీ 

శేవ, ఒప్పిదము, (పాభవము, విధము, 

శీవణి, (ోవిణ్ స్ట్రీరము పోకండ, 

లోలా, తె, సమూవాము, 

డంక, దిటు, 
౬ 

డంకా. వాద్యవి శేషము, 

డంగు, బియ్యముయొక్క_ పె తవుడు 

పోవునట్లు మెరుగు, 

డంబము, సీ తికి మించిన వేసము పటా 
ధక్ న్ ' 

éS మమ్ము (పతిష్ష, 

TD—37 

తమిళము 

ఇదమ్. 

"కేళ్ళారిల్లామల్ 

క 
థి ] 

రీ, గాంవీరియమ్ ఒ య్యా ర మ్ 

వైభవమ్స్ 

ఆవ 
అ 

ఒప్పు వణ, 

తో సీరం, పో-గాదదు, 
అలాటి 

ర 

ఇన, సమూగమ్, 

డ్ 

వాయి త్రి నున్, 

ఆరినియిన్ మేల్ తవుడు పోగుంబడి 

డంబం, తేముదు నిలమెవ్క మింబియ 

వేసం, పుగ భ్, 
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FT Ree TL కాం, 4 

కన్న దమో' [ డంళా 

సొన, 
ఛ 

విళ్ళంఖల వాగి, 

/ చాలక, మౌాణి, కుళ్ళ 

చంద, వయ్యార, బెడదా, గా ఒఫీర్య 

వె భవ. 

సొగనుః బ్గా సమ్మడ. 

సొపిక్క సుసీర వాద, 
థి ఖు 

భంగడ్క తెగా సమూహం 

ణు (on) 

జంక, 

నిప్పి "తెగని ధళధళసు హాళపు మాడు, 
¥ 

డంబ్క దంబ, (పతిషె, 
©, 



డంబ ] తెలుగు 

డంబరము. విజృ్భంభణము, 

డంబు, కపటము ఆడంబరము. 

దక్క. (డిక్కి) వాద్యవి శేషము 

ఢక్కా, 

డస, దగ్గు శెగము, 

దప్పు, తప్పెట. 

డబ్బు, ధనము, కొక్కొ_ము, 

డచ్చి. బరణి, 

డమారము, 

డమరుక ము, చిన్న వేతి దమారము, 

దడలాయశతు, వెండిఓళ్ళ బం టోతు, 

డనిణ, తప్పెట, 

డాకిని, పిశాచ స్తీ, 

డాబా. బోడిమిదె, 

ఇ₹కాయు, సమీపించు ఆణుగు, 

డాలు, డాల్, ఖాలు 2 shield. 

డిండిమము, వాద్యవిశేపము, 

డంగు. అదడంగు, డస. 

డిక్కి_, టోపి, 

డిగచా డు దిగ చాడు, 

౧ ఖు 

తమిళము, 

అటహాసం, 
లు 

మోసం, ఆడంబరం, 

ఒరు వాతియం, డక h~e 
a. ఫ— 

'ఇరుంబల్, “కాశం; 

తప్పులు, 

పణం, రొక్క_మ్,. 

పచ్చి, సరియడబ్బి, 

డమారమ్, 

డళ్ళివిశ్ళెవుళ్ళ సేవగ న్, 

తప్ప స్తై, 

'ఎపెణ్ పీశాసి, 

మొ క్రైమాడి, 

కా శేర్, అణుంగప, 

శేడయం, 'ణాల్, 

డి 

డిండిమమ్స్ ఒకు వొ బ్రీయం, 

ఆడంథ, కుణెందుపోవదు, 

తొప్పి, 

ఈ అతు పేఫుదల్ , 
దయా వాత 

ఇజంగ కూ డియ కణర్ ,' 
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డమరుకం, చతీయ ఉఇడుక్కా, 

విజృంభ ౫, 

కపట, ఆడంబర, 

ఢక్కి_, 

కెమ్ము, 

తమ్మళి. 

ధక రొక గాః 

డబ్బి, భరణి, 

మద్ద ₹వా రె, డమరుగ, 

చిక్కు_డ మరుగ, 

బెళ్ళిబిలై జవాను భెపీదారు, 

డమౌర, 

పిశాచి, 

మొలళలిగ ఇల దమ"నె, 
యణ 

'నమోపిసు, 

"గొల a shield. 

వాద్యవి కేస, 

తగు, 
౧ 

టోపీ, 

ఇళిదు హీళుకదు, 

రి క, 
ధిర్డి 



జ] కెలలన 

డీ, తలలో సొడుచుట. 

డీకొను, ఎదురొ_న్కు పురికొను, 
కవియు, 

డీకొలుపు, ఫురికొలుఫు, 

డీలు, డిల్ల పడు, 

డుబుడక్క_ వాకు, 

వాయించుచు బిచ్చమె తే బాండు, 
pen +) 

డుబుడ క. * 

డూయు, దూయు, 

డందము, వాదయము, 

డొప్పరము, చెపు, 

డెబ్బం|డు. డెబ్బదిమంది, 

"డెబ్బది, ఏడుపదులు, 

చే. సాధారణ పత్యలను జీటా దెడు 

ఒకదినుసు పక్షీ, 

డేగాట, పెండ్లిలో చనిదవనాడు చేయు 

నుత్సేవ విశేప,.ము, 

తమిళ మయ 

డీ 

డీ ఇడితుకొళ్వదు. 

తాక్కదల్ , 

తూణుదల్, 
G 

ద్ తు, బయప్పడు, 
ర అలి 

డు 

బుడ ౨ క శళ్యా_రన్, పీచ్చెశా్కారకా, 

గుడు పడు ప్పాండి 

డూ 

ఇదయమ్, 

తవర్ కొలు, 

ఎళువదు పేక్ , 

ఏళుప త్తుగల్ , 'ఎళువదు, 

డే 
పజవెగళి వేచయాడుం ఒరువగా 

ర యాం ర మం 

పరందు. 

తీరుమణ బిల్ ఐ నావ దు నాళ (ను 
నో ద 

కెయ్యుం ఒకు శడంగు. 

21 

| డెక్క హొ జెయువుదు. 

అప్పుళి క్క వికసాగి వీళు, 

| అప్పళిస్కు కలవా క్క పరి, 

| సడలిస్తు వరగొందిన్వు చెర గాను 

సుబు“ బు “క్క కనకమ్మ ౫ డుయిడుక 

జబారిసుక్య తఠు54 

డేగ 

ఐదుడినళ మదుకెయలి ఐద నెం 
య 

దివస మౌడువ (వాదాట) వినోద 
౧ 

ఉత్సవ, 



తెలుగు జీరా ] 

జీల గడారము, 

డొంక. పక్షున్రఆదారి, జాలిడ్రారి, పొద 

మూల, వకలే, 

డొప్పం దొప్పు దొ'న్నెః 

డోయ, చాంతిసేనికొను గడ్డిని చెక్కు, 

డోరియా, ఒకవిధమైన గీరల వస్త్రము, 

డోల, డోలి, తొట్లు, 

దోలనముం ఉఊఊంచుట, ఊపు, 

డోలాబ్దము, కలవ పున్వు* 

డోలాయమౌనము., 

డోలి, గడ ఉయ్యాల, 
Ga 

డోలు చర్మ వాద్య విశేషము. 

కాలు, (డవులు మది౦ ఫు, శాంతి, 

బె భవము, 

ధ్ లా డక హె 

తమిళము 

డేరా, సూడారమ్, 

డె 

మాట్టుక్క_ పాడై, కాల్ పాజి, ఆట్ 

కళ్ నడమాడుం శాల్పాదై. 

కన్నడము ( డం 

డేరా గుణార, 

దనగళహిడి కాలుహోద్కి హాోెదలునుశె 
ల 

డొంక, 

దొన్నె, ఇలెయాల్ సెయిద ఓఒరు దొన్నె, 

కిణమ్, 
న్ా 

డో 

నాొంది_ సియిదల్, పుల్ నెట్టు. 

దోరియాతుణి. 

తొటిలొ, 
లు 

ఆటునదు, or శ్ 

నం, | 

ఆతావురెప్పూః 

ఊళలాడుదల్ , 

డోలి, 

డోల్ వాద్దియమ్, 

గా 

మదిక్క_ త్తక్క, వైభవమౌొగ, 

ఢ 
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వాంతి, హుల్లుకొ య్యు, 

డోరియావ స్త్ర, 

తొట్ల, డోలి, 

తూగు కదలిను, 

కలుచె, 

డోలాయమౌాన, 

డోలా 

దర్శ వాద్య, ఢోలు, 

ఒ అౌ యి, 

ఢక్కెం 



ణా 1] తెలుగ 

గాక, ముట్టడి, 

'థామర, బాతు, 

ఢ్డుండి, గ తేళుందు, 

ఢులి, అండు తా వేలు. 

భాకములు, అందములుు జోలపాటలు. 

తంట, కలహము, వాడి, (శ్రోరుముం 

తంటా. అప్పు మోసము 

తండు, రావలనీశ పెకము పోయి 

ఆఅశుగ్కు వసూలు వేయు, 

తండులము. బియ్యము, 

తంబు, తమ్ముడు, 

తమ్మన, న్యూనము, 

తక్కెడ, (తాసు 

తగరము, లోవావి శేసము, 

తగ నగి న్యాయాధిపతి, 

తమిళము 

విసాయగ కడవుళ్. 

"ఫన్ అమె, 

ఢో 
|డోల్, బగు వా త్రియమ్, 

వ 

అంజి” శాలాట్లు ప్పాడల్ ౫ళ్ , 

త 

కలగ మ్, తేవర్ కూరువదుం 

మోమ్ కడన్, 

త.డువల్ , వర వేండీయ పణశ్తై "కేట్టు 

వరుదల్ , వసూల్ *సయ్దల్ , 

అరిళిం 

తంవి, 

కరె చ్చల్ + 

తిరానుం 

తగరమ్, 

నియాయాదిపతిం 
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కన్నడము “సేత్ గక 

ము.లి గ 
ఇటీ 

చాతు, 

గ చేశ 

(హెణు ఆమె, 
ta 

డోలు ఢోల, "జం కే, 

౦చ, లాలి హాడు, 

కి లవా, శమ ౦కు, దూకు, 

సాలు మోసం 

క టహణ వసూలుమొో దు, 

అక్కి. + 

తమ్మ, 

కడిమి, 

(అసు, 

తవరృ నంగ కలాయి, 

న్యాయాధిపతి, 



తగవు ] “తెలు(గు 

తగవు, తగట, న్యాయము, జగదము, 

పండికాలమునందు పెండికూ తునక 
య రగ 

తలిదం|డులి వ్చెడు బహుమానము, 
cn 

తగాదా. వ్యాజ్యము, దావా, 

తటాకము, వెటువుం 

తట, వెదురుబదలు వానితోనలిన పలిక, 
వ్ oO య య 

తబుక్కు చిన్నగంప, 

తడ, అడి కడు ఒకానొక వృతేము, 
cs _ 

తడక, రడిక్కైాం 

తడకటు, అడగించు అవగింత, 
లట G (5 

త-డాకము, (త డాగము తి టాకము, 

రత(జు(డు, తత్వము 'తెలినినవాండు, 
అయా. | 

లేత్వము, పరమౌర్మ స్వరూపము, 

స్వభావము, 

తదినము, ఆదినమ్ము చుక్ళక వర తిథ్సి 
ద ] న్ వ, 

ఇాదము, 
(4 య 

తనయ, పుత్రిక, కూతురు, 

తపస్సు, తపము, 

తపించు, కష పడు, తపస్సు వేయు, 

తప్పిదము, దోషము, 

తెప్పిట, చర్మ వాద్య ఏ శేసనము, 

తవముటము, తే ప్పెట, 

తముషప, వాటిం చెడు ఛేరి, 

రమ్ముండు, వనుక ంయుటిన వాండు, 
లు 

తయారు, సిచదము, అయ తేము, 
థి న! ॥ 

తేరంగ ము, ఆలి, 

తరంగిణి, నది ఏటు, 

తరుణము, సమయము, పబ్బపుష్పము, 

చకుణి, యునతి, 

_' తయార్, సిదం, ఆయ తం, థి _్క్ 

తమిళము 

| నియాయమ్్స్ ళండెె తిరమణక్కాల 

తల్ “పెత్తీయ్య్ల తాయ్తనయర్ 
par.) ar చు 

తరుమ్ వెగుముతి, లే గున్సదు, 

తగాదా శహ్కె దావా. 
ర్ి 
యా 

కళ వ, 

తటు, శిలుపూటె, 
లు రు 

తడ మరవ... 

కేడి క్క. 

త జక). టు, తడుప్పువె తల్క్ తడుప్పు, 
సా ఈ యా ఎలి 

వళం, తణ్లీర్ తేక్కి_ దెవ్క_క్ ఇడమ్, 

తతువమ్ అటీనవన్ 
ఆటీ . యై 

తత్రుకమ్, తన్ మె, 
ఆటీ 4. 

దివశమ్, ఇజన్లవర్ గళువ్క_ సెయ్యుమ్ 

నాల్ , 

మగళ్, ఫుత్మిరి, 

తవమ్, 

తవిత్తల్, తవమ్ సెయ్డల్, 

తప్పిదమ్ తవటు, 

తప్పను, తోలొవా తీయమ్, 
లు అటో 

తీంబటమ్, 
లు 

తముక్క పరెశా(టుం జరిగ 

తంబ్కి పిన్నర్ పిరందవన్. 

ఆలె, 

నది అటు, న 

తరుణమ్స్ 'సమయమ్, పుదుమె, ఇళ మె, 

ఇళంపాొరుళ్ , 

| ఇళంషెణ్ 
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కన్నడము ( రేక 

ఈ చిక వాదుదు, న్యాయ జగళే నజ 

మగళి గె కొడుక ఉడుగోన, 

వ్యాజ్య, దన 

హోొండ, వాళ్ళ, క, 

తట స్రుటిగ . లి ఫ్రా ంసె 

తడిక్కా తటు, 
౬ 

వి 

తటాక, 

తత(జ, 
DE _ 

పరమౌళ్మ స్వరూప, స్వ భావత త్వ, 

పీతృళార్యద దివస్క ఆదిన తిథి. 

మగళ్కు ప్రతి. 

తపన్ఫు;ః 

తేపినుు కాయు, 

దోష, 

తమ్మ కై చర్మ వాద్య, 

తమ్మ మే, 

టముకు దండో రాహాకవ కమ్మ మే, 

కమ్ము ఒడె (హించె హుట్టిదవను, 

(నీదు ఆయత, 
శి చు i 

| ఆల, 

నది. 

సమయా స్జాగడ, నూతన 'హోూెస్క 

కోోనుల్క ఎళియ, .. 

యువతి, ల 



తల 1 "కెలు(గు 

తల, శిరన్సు, ఎత్తు ముందుభాగము, 

మొత్తను, ఎడ్క సమయము 

మొదలు, 

తలకట్టు, పాగ, పాగ కట్టుట, శీరీటమ్యు 

(శేస్టుండు, (గోవ మెనది, కన్నాకు, 

ముఖ్యము, 

తలగడ, పం౦ండుకొనునప్ప్తూడు తేల 

యుంచుకొ నడి దిక్కు, తలకింద 

ఎత్తుగా నుంచుకిొ నిడి దిండు, 

తలవరి, తలారివాండు, 

తలన్ర, తొలవు, 

తలా, చెలి, (పతిమనుష్యునకు, 

తలిరు, చిగురు, పల్లవము, 

తలి, జనని, ముదటిడి, ముఖ్యము, 

తల్లిగోడ, ఇంటికి ముఖ్య మైన (ప్రక్క 

గోడ, 

త ల్లి వేరు, ముఖ్య మెన చేసు, 

. సన . తవుడు బియ్యమ మోది స ఇపొట్లు 

త మెల, నోరు వెడల్పుగానుండు కుండ 

పాతేము, 

తడిగ. తళిగ, భోజనపాత్రము 

భగవన్ని వేదార్హ మైన యన్నము. 

'తాందవము, 

శాం|తివ(డు. తంత్రము “ిటీిగిన వాండు, 

విషనై ద్యు(డు, శా 

గాడు, 

తాం'బాళమను, ఇ త్తడిలోనగు వానితో 

జేనిన "పెద్ద పళ్ళెము లేక తట్టః 

త్రుఖ్లైదు మోస 

తమిళము కన్నడము ( శాం లో 

తలె, ఉఊయరం, మున్ బాగం, మొత్తం, తల భార్య ముండన పార్శ్వ) ఓ టు 

| ఎడ్కె హోత్తు, మొదలు, సమయం ముదల్, 

తలైకట్టు, తలకై పురుతుణియె కుటు 
దల ఒరు యినలి:ర్ శడంగు, 

ముడి, త'లెవన్, ముక్కియమొనదు. 

తల -గాణి, త లె వె త్తుక్కొళ్ళుం దె 

తలెయిన్ కీళ్ వె తుక్కాళ్ళుం తలె 

య మై, 

తలారి ఇరవుశా్కావల్ . 

తో"లెవదు, 

తలా, ఒవ్వొరువను వ్క_౦. 

తలిర్, 

తాయ్, ముదల్వరు, ముక్కియం, 

తొయ్కువర్ , వీట్రిర్క్ల ఉరంతరుం 

పక్క_త్తు సువర్ , 

తాయ్ వేర్ అడియిల్ ననాగ పడింద 

వేర్ , 

త వుడం, 

రుమాలు, కిరీట, గోవు ముఖ్య చాదుదు, 

త తెడి టుకొళువ పక). ంబ్బు త లెషట్టుకొ వ పక్కా 

తలచార, 

కొరి తూతుమౌదడు, 

[త లె, ఒ బ్బొబ్బరి గె, 

చిగురు తిళిక్కు పలవ, 
' య 

తాయి మొదల నియస్ము ముఖ్య. 

త అనో జె, 

తాయి బేకు, ముఖ్య వాద చేరు, 

తవుడు, 

తవిలి, వాయ్ ఆగలముడెయ పానె తిపిలె, 

పోవ పా త్తిరమ్, 

తిళ€7, కడవుళువ్క_ నివేదనం సియ్ద 

అన్నమ్, 

లౌ 

తాండవమ్, భయమే "ఓం కూతు, 
శి pao) 

ఠంతిర క్యా. రన్, 

వివ, వె తియన్, 
మొ ఆటు 

శాంచాళమ్ పీ తేళ్ ముదలియవ టు 
టు యెలా 

డన్ సయ్య ప్పట్ల పరియరఠటుు 
లు టబ 

395. 

| 

ఈము భోజంపాత, భగ వన్ని జేదన' 

తాండవ, 

కంత తళిదవను వివవైద్య, శ్నాస్త్తజ్లి 
వంచక, . 

తాంచాణ, దొడతళ్ళా, 
౧ లు 



శాంబూ] తెలుంగు. 

తొంబూలము, వకా...కే పోక, 

శాంబూఅ వలి, 
యి 

తాత, తండీకి రండీ, (బవ్య్మాః 

తాపము, సం తొ షపము. 

తామర, తామర ఫువ్వుః కమలము,
 డి కె 

నొక చర్మ్శజాడ్యుము. 

తామసము, ఆలస్యము, 

ఆావసీంచు, ఆల'స్యము చేయు, 

శా|మకట్టుకండు, రాగిపని వాడు, 
లు 

ఆత్మచూడము, కోడి అభినయవా (స్ట 

విజశేవము, 

శొ(మపర్షి, ఒకానొక యే 

'శా|మము, రాగి, వెటుపు, ఎెత్తినిది, 

అమొతము, కోయిల, ఎల్తని కన్నులు 

గలది 

తాయను, అరుదగు వ స్తువుః 

ఆయి, తల్లి, 

ఆయొతు, తల్లి విద్దలవ కళ్సైడు రకు 

భూషణము, 

ఆర. బృవాస్పతి భార్య వాలి భార్య, 

నత తము, కన్నుగుడ్డు, 

ఆరకజిత్తు, కుమార స్వామి* 

తారకాణము,. దృష్రాంతము. 

తారకుడు. మొలిమిశాండు, దాటించు, 

వాడు ఒకానొక రాతు.సుడు, 

తారశేళ్ళరుండు, ఇం|దు(డు, 

శారణ, ఒక సంవత్సేరమ్ము తరింప (6 

జేయునడి. 

"కారాపథము, ఆకాశము, 

శార్కి_కుండు, తర్కశాస్త్తయా "తెలిసిన 

| రిన్లవన్. 
చాడు, 

తమిశ్ము + 

ఛొంబూలషమ్, పటిలె పాక్కు_. 

ఆంబూలఅవల్లి, ప టిలెక్కాడిం 

పాటన్ 6 
లు 

,తొబమ్, 

తామ౭, ఒరు చరమ నోయ్, 

'తామదహమ్, -జరమాప్క దల్ * 

జేరమాక్క, తెమదంసెయ,_ 

శింబుతోొళిలాళీ, 
వ ॥ 

కోళ్ళు ఆభినయ త్రీన్ పోదు వీ డికు గాం 

బా సమ్. 
pane. c 

తామిరపరుణి, పొరుకో యారు. 

కంబు 

కుయిల్ సెన్నిరముళ్ళ కణ్ గ ళుడి 

యదు, 

శౌాయమ్, ఉరి, తందె వళిచ్చుటమ్, 

శూచాడుం కరువి, 

తాయ్, 

ఛాయతు్యుు మందిరిత ఇయందిరమ్, 
నం! అలి 

అడెక్కు_ం నాడు, 

విన్ మీస్ 4 

కమార స్వామి, కడవుళ్. 

ఊఉ చారణం, 

తారశానురన్ (ళా రకన్ ఎ న్ను 0 

ఆరక్య_న్), 

ఇందిరన్ , 
1 

తారణ, ఒరు వరుడ త్రీన్ పియర్ , 

శారికికన్ తర్క్కళా త్తికమ్ కట 
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కన్నడము: 

వీళ్య, తఅొంబూాల, 

వీళ (ద ఎలెయ బళ్ళి 

అప్బ్పనిగ అప్పు, (బవ్మాః 

సంత ప. 

తామ రెహువుర హుళుకడ్డ్ “జకర 
ల 

ఆల స్యః 

త జమాడు, కం-చిన కల సదవను 

ల (మద కెలఅస-ాగార, 

కోలీ ఆభినయ వి శేవం 

ఆ మపర్టి నది, 
nC) 

తావు, కెంపుబళకాం (మః శకెంపుబణ్ణా 
కోనల, 

అవ్య. 

శాయతుః 
అలీ 

గుడ్డు, 

కుమారస్వామి, 

దృష్రైాంతే, 

ఇంద, 

ఒందువర్ష , తిరిసువుదు, 

ఆకాళ్క్ గగనం 

కర్క_కాషస్త్ర పండిత, 

వహోరినువన్కు ఆతెరశాసుర, 

క్ు 



శాలి 1 లంగ 

తాలి, మంగళ నూర ము, 

తాలించు హార మొదలగువానిని తిరుగ. 

బోయు, తిరుగ మూత పెట్టు. 

య 

తావరము. స్టీరమెనది, 

తావి, పరిమళము 

తావు, గ్భవాము, స్థానము, 

తాళము, వీగమ్కు పాడునపుడు చేతుల 

అతో ఇబచెడీ చజప్పు అటి చెట్లు, 

తాళమువేసెడి కంచు వాద్య ము 

క చివిడి, 
అటి 

తాళు, సహీంచు, నిదానించు, 

తా ₹స్వారము, _స్తంభములమిోందికి దించిన 

చోపా, దంచ పాలళి, 

తిండి. భోజనము ఆహారము, 

టీ వ దిబ్బ. తిట్ట రాళ్ళి దిబ్బ 

తిటు, ళపీించు, 
లు 

నింద, 

నిందించు, శాపము, 

తిను, భుజించు, 

తినుబండములు, భశ్యుమాలు, 

తిన్నె, అరుగు వేదిక, 

తిప్ప. చిన్నకొండ, కొండదిబ్బం 

తిమింగిలము, 

తికము, స్థిరము, 

తిరియు, ఖివ. మెత్తు, భక్షించు, 

తిరు, [శీపదము, 

తిరుచూర్షము, వెన్లవులు నుదుట నుంచు 

వెను పొడి, 

TD-—-38 

తెవిశ్ము 

శాలి, 

తాలి తల్, 

తాలుకా, జిలావిల్ ఒరు పిరినినె. 
య b= 

నిలెయానదు, 

మణముళ్ళదు. 

ఏడు ఇదమ్. 

శాళమ్క్ పాడుంబోదు “కణ తెట్రి 

పొడువద్యు పూటు, క తియిన్ పిడి, 
ని, అలాల 

తాళు సగిప్పదు, నిదానిప్పదు. 

త్రి 

డఉాణవు, ఆగారమ్, 

చేడు. 

శపి తల్, తిటుదల్, ఆవదూరు, 
ఆలు | (2) 

ఉఊణ్బాన్కు తీల్, 

ఉగ్గారత్తేక్క_వైె., 

లెక, 
ము 

తిప్ప, నిరియమలె, మణ్ మేడు, 

తిమింగిఅమ్, 

తికమ్, 

కన్నడము [తిన 

అభి, 

పలి” తాటశ్నహాక, వఘరిణీహోకు, 
య ఖు 

తాలూకా, 

ల నిర వాదుదు, 
oq 

పరిమళ, 

సాన, 
థి 

ధీళ, ఆళహావ, కంచినవాద్య, 

నపొను, త డెమాడు. 

స్తంబగళ మేలె హోకిద ఒప్పార్కు ఇళి 

జారాగిరువ ఛావణ్సీ మేల్కుటు. 
వు 

| తిండి, భోజన ఆవోర, 

రాక్సి లిప్పె. 

శపిను, నిందిసు, కాప, నింద 

భుజిసు, 

భత్యుగళు, 

జ(ల్కి వేదిశి. 

తిప్పె, గుడ్డ, 

తీమింగఅ, 

సీర, 
థి 

భిక్ష ఎత్తు, తిరివు, 

శ్రీపద, 

తిరుచూరణమ్స్ చెణవర్ గళ్ ఇడి థ్రీ వైప్ల వర కెంప్రునామదపుడి, 

| యిల్ ఇట్లుకొ_ళ్ళుం తిరుమణి, 

297 



తె) తెలుగు 

తిరునీజు, ఆివులు నొసట నుంచ 

తీరుపతి, విషు కేేత్రముం 
వం 

తీరుమజనము, భగవంకుని యఖిపేకము, 
జ 

తిరుమణి, :వెమవులు . నొసట నుంచు 
కాడు ధకళన్ఫు'త్రిక, 

చీరునముల, వెంకటాచఆ నేత్రము, 

తిచాని, మేలైన చీతా సనము, 

శ్రీ, (శిసంఖ్య, 

తీగజాబి. ఒకదినుసు జాజి. 

తీ గ౧మలి, మల్లికా వేేవము, 

శీక్షము, వేడిమి, విషము పోరు, 

ందుప్పు ఇనుమూ చుటు కె నది 

వాడియెనది, 

తీరుప, న్యాయము, చక్క_(బాటు, 

తీరవ. (తీర్వ) పంట సెట్టువాండు, 

రాజానకి చ్చెడు “నీలపన్ను+ 

ఫీర ము, దాంటంబడినది, 

తీరే మాడు, స్నానము చేయు, 

త్ వాన్, తీర్భ సేవ చేయవా డు, 

పేరము, దర్శి తగరము, 

తుంగభద, ఒశానొక యేణు, 

శుండించుః ఖండిందు ఛెడించు॥ 

వ్వ ఇ 

తమిళము 

తీరునిరు, శేవర్ గ్ -నిటియిల్ ఇట్టు 

ఖా_క్ళుం తిరువీర్ + (విబూది 

తిరుప్పతి, తిరుమాలిన్ కే త్రీరమ్, 

తిరుమజ్జనమ్, ఆండవనుడియ ఆభ 

చకమ్, 

తిరుమణి, వెణవర్ గళ్ నె [టీయిల్ 

వి 

తిరుమలై, (తికుప్పతి) 
శివాని, ఉయర్ న ఒరు విరిప్ప్రు కం బి 

త్రి 

త్రీ నరుప్పు, ఐన్లు ప్రుఅన్ గళిల్ జను, 

నరగమ్, 

కాడినులి, పడరుం మలి, 
టు చరి 

మలిగ, 
అందు _ 

రీషణమ్, వెప్పమ్, కారె ఇరుంబు, 

నియాయం,, ముడివుః 

తీరువై, తీర్ మూనమ్్ ముడివు, శంగమ్ 

కీర, 

తీరమ్స్ ఫుణియకీర మ్, తీరునుంజన నీర్, 
ళు ౮ ళు 

నీ రాడు, 

తిరు త్తఅంగళుస్క_ నవన్ ; 

కర, ఓరం, 

తు 

తుంగప త్రిక, ఒరుఆరు, 

.తుండి తల్, 
2 అనీ 
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కన్నడము [ త్య్యు 

తెవర విభూతి, 

తిరుపతి, విమనవ్నే త, 
స స 

"దేవర ఆభిషేక మంజన, ' 

(శీవెసవర విళినామద బి ళముణు, 
రా వవ ea 

చేంకటాచల తేక, 

చులాద చితా సన, రత్న కంబళ; 

చారు, 

-బందుక దె బల్లి జూజి, 

మలి గె బి. 
ఛం ళన 

తాప, విప, వో క బ్చిణ, మొనవు₹ 
గొ 

చూపాద, 

న్యాయవాదద్యు సరిమొడువదు, 

నెఅద తెరి గ్ 

దాటిరువుదు హోయినీరువ్లుదు, 

స్నానమాడు, 
తీర్థ చేర మౌడువనుః 

దడ, తవర, 

తుండుమాడు, 



కుంది ) “శల 

తుంది. కడుపు, ఉలువ, బొడ్డు, బొజ్జ 
కడుపు, 

తుపాకి, అన్నిపసరణాయుథ ము, 
వేంటకక్క_, 

తుపాను, గాలివాన, 

తుపానీ, ఒక భాషను మతియొక 

భాషతో చచ్పుడువా(డు, నున్నె 

దొర, 

తుప్పర, తుంపర, శీకరము, 

తురంగము, గజము, 

తురాయి, నిడుపఫుశాడ పెటి కట్రిన 

వూబంతి తఅనుంవెడు భూషా 

విశోపము. 

తురితము, శ్రీ ఘను, 

తురక, తురకవాండు, మైచ్చు(డు, 

తుల. (ఆాసు, దూలము, పోలిక, ఒక 

రాశి, * 

తులసీ, తొళ సి నెటు, 
రు 

శులాంబరము, సన్నని తెలక సము, 
య = 

తులాకోటి, అంచ గండ పెండేరము, 

తులాభారము, తౌను బంగారుతో సమ 

ముగా తూం౭దుకిొని దానిని పంచి 

పటుట. 
లు 

తుల్యము, సమము, సరి, 

తువరము, ఒగరు ఒగై నది, 

తువాల, చేతిగుడ్డ, 

తుపారము, మంచు తుంపర్త చల్లనిడి. 

జ 

తమీశము 

తుంది, వయిరు, 

తుషప్పాక్సి శుడుం కరువి, 

దువాన్తీ ఇరు మొళిగళ్ అటీన్స వన్, 

సీమెదురె, 

తూర్', 

కుది రె, 

నీణకొంబునె/తు కటియ వూపను, తె 
GB రుం లి CA) (0౧ చు 

యిల్ వతుకొళుం ఒరు అణి. 
నం - య 

వీకి రమ్ ఒరుతాళమ్, పాదమ్స్ కేడు, 

కలక్క_మ్స్ తున్నమ్, 

తులుక్క_న్, తులుక్కు_ వెంళి పీకు 

బవన్ , 

నిరె కోల్, ఏటమరమ్్ వండి ఏర్ 

క్యా_ల్, ఒరు రాశియిన్ “పియర్, 

తుళసీ చెడి. 

తులాంబరమ్, 

వెళ్ళతుగిల్ . 

తెళివు బగిరంగమ్్ 

తులాకో్క_డి, కాలుక్కు_పోడుం ఒరు 

అణ్కి పకుకోడి, 
అవీ 

తులాభారమ్్ నిర కోలిల్ తన్న నిరె 

పోటు అదనిజె పొన్న పగిర్ ను 
లు య రా ద 

తరుదల్,. 

రావమ్మ శు తమ్, 
cn జాల) 

EEN 
ra 

పనితుళి తూవల్, నమళేతూరల్, 

క్రోలీర్ , 

కన్నడము. (తుహా 

బా kz నాఖిహాెక్క_ళు, 

బందూక్క బేచునాయి. 

తుఫాను, గాళీమే్, 

ద్వి భాప్వీ, అనువాదమాడి హీళువశ్చు 

గిరిజవర దొరె, 

వానిమ ళె జినుగుము శి, 

కుది దె, 

తురాయి, 

ఫీ ఘః 

తురక, స్తుచ్చ. 

(తాసు దూల, హోొలిక్క ఒందు :+శి, 

తులసీ, 

అందు గె, గండ పెం జేర, శాలుకదగ, 

బం గారు ఒంధక డెహాకి ఇగ్నొందాక జె 

మనుష్యునన్ను కఈందిరిని తూక మాడు, 

సమవాద్క సరియాద, 

ఒగ రాద, 

కబుకు కరవ సు 
= టి ca 

నుంచు, శీతల, సాన్వి తణదు, 
nc) 



శుహీ ] శి 

రూవతీయు, ఊరి వేసీ చంపు, 

తూణము, (తూణీరము అమ్ము అపొది, 

తూపరాణ, (తూపరాణము) నీళ్ళు బయ 

టికిన చ్చు తూము, 

తూపి,? (న్రూపి _ న్తూపము) గుడిలో 

మూాలవి|గవాము ఉండెడి చోటికి 

మీద విమానమువ లె ఎత్తుగాక టిన 

కటడము, 
(|) 

తూరి, తడవ, ఆవ త్రీ. 

తరార్య వకు, వాద్యము, వాద్య పు మోతే. 

తృణకటీరము, గడిపడి సె, 
G 

ఈ్భణఇ|బారము, అఖ్సము, 

తృణమాు, గడె, 

త్ఫెతీయమా, మూడ వది, 

శా 

"తెం శాంకు, సదెంళాయ్య శ బ్బరి శాం, 

కెటియ. (తెట్సి తే నె ఇర్క తరృణశా 
లు లు 
పాప భారము నీటియందు తేలిన 
cy 

తెట్టు. సమూహము. 

తెనుగు తెలుంగు, ఆంధ కాప, 

ఈమీళ ము 

కన 
చన్చిర ; నిజవు 

తూ 

తూక్కి_ల్ పోటు ఉయిర్ వాంగుదలొ , 
లు 

అంబుహ్మా_డు, 

తణ్రీర్ చజెళియిలే వరుం వళి, 

తూవి (నూపి) తుంబిక, శకరమ్, 
అతనే కమలా 

తదపి, 

ఇడెక్కు_రువి మురశు ఎకుదుకోల్, 

తృ 

వె కోల్ పో త్రయ గుడిసె 

ఆర్బ్చమ్, 

వెక్కోో_ల్. 

మూ (నావదు. 

తిరు ప్రి నితెవు, తర్పణం, 

తె 

తేం-గాయ్, 

కేక్ కూండు, తణ్తీర్ వాదలాన నె 

"మేల్ శకటం, ఆరె, ॥ 

గుం బల్, వాటం, 
తిం 

| తెలుంగు ఆందిర వెంళీ, 

శ00 

చందః 

యm 

శాణదవాద, 

తూబు, 

విిగహాద మే లె మేల్కు_టు హోగకట్వి 
లు లట 

కమాను, అథవా కట్టడ. 

ఆవృత్తి, సల, 

వాద్య, వాద్యద ధ వని? 

చుులిన గుడిసలు, 
ళం 

అఆల్బము, 

హులు, 
ఉం 

మూర నియదు, 

తృప్తి 

తేంగిన శాయి, 

జేను హుట్టు, సీరిన మేులె 'తేలుక 

= 

దులు, 
గ 

డక 
(గక 

గుంపు, టో 

| తెనుగు, ఆంధ ఫా సి, 



“తెరువు ] Bete 

తెరువు, దారి, మార్లము, ne) 

లేం. చేవ, నిలవరమ్ము శేమనూ, 

తేజస్సు, (ప్రకాశము (ప్రభావము పరా 

(కమము, 

"తేద, ఫౌరమౌసమునందు దినము, 

"లేన, మధువు, 

తేనీళ్ళు, తేయానజేని కాచిన కసా 

యను, 

తేనాతీ. తేచి కూ ర్పెడు యోగ. 

,లతెలము, నూ నె. 

తొండము, గజవా _స్టము, 

తొండ పు జేవర. వినాయక (డు, 

తెండి. రం[ధము, 

తొంద, సెద్దకడుపు వాడు, 

త్ ట్టి, నోరు పెడల్ప్చును అడుగ సన్న 

మునిన గంపవంటే మట్రిపా(తేను, 
ఉం ఉం, 

తొట. బిదడలు పండుకొను ఉయ్యాఅ 
నో a 
తొట, 

లు 

తొడలు, కలుగు యత్నించు, ఆను 'స 

రించ్చు ఎదిరించు, (పాపించు, అనుక | 

తమిళము 

తేవ్క, నిలఅవరమ్, 

పలి అళగు, 

నాల్, పరిప్పిట్టనాళ్ , 

లేక్, 

లేనా, 

06 

తుండమ్, యా-నెయిన్ తొండమ్. 

తుంచి క్క. కడవుళల్ , వినాయకర్, 

తోంది, *పరియతొంది ఉఆడయవన్, 

త్ ట్టి, ఆగలమాన చాయం హాడె 

పోఅవుం ఇరుక్కుం నుణ్ పా త్రిరం, 

త్ ట్రి, వళంతచైగ లి పడుక్కు వెక్కుం 

తోటిల్ , 
టు 

వూంగొత్తు; శోంగిలి, వఖయల్ , పిన్ 

801 

శన్నడను [([తొడణ 

హోరి మొర. 
౧ 

సాగవాన, టకమ సలవు, శేనుు 

(పకాళ, (వభావ్మ పరా|కమ్మ 

పరవా సవదిన, 

(మధ్య చేను, 

| జేనుహుళ్యు 

గజవా స్క ఉక నిసాొండిం 
ane.) 

వినాయక, 

ఫోల్సి వీల, రం ధ. 

దొడపూామే యవన, 
Ge a) 

చోటి, 
(An) 

తొటలు, 
(ఆశి) 

సంభ విసు యత్నిన్సు అనుసరిన్కు ఆనుక 

రిసు, కణవు పనో రాడు యుద్ధ 



తోప్పి ] “తెలుంగు 

రించు, పొందు చెనవ, పోరాడు, | 

లరూదము చేయా, 
థి 

తొప్పి. తోసి, 

తొఆ, పనసపండులోనగువాని తొల, 

తొన, 

శతొ౪లవ. తొనక్కు చలించు అతిళ 

యిశిచ్చు (ప కంచు 

తొలయు, ఒదుగుం | 

తో. జెంబండి, కూడ, 

తోక, పశ్వాదుల పుచ్చకు, 

తోయచుక్క.. ధూమ కేతు, 

తోట, ఉపవనము, ఆశ్రమము, 

తోంటశాంపు, తోంటవాండు, 

తోంటజార. ఒకదినుసు కూరాకు, 

మారిషము, 

తో(డుజోతు, పంపువేయుట, 

తోంటెళు, తోండేలు, 

తోడా, వా _స్రభూషానిశేసము, 

తో తము. ఏనుగును పోడి చెడు బరిగోఆ. 

తోదు. తరుసకట్లు, 

తోమాలె, ఆకులు పువ్వులు కార్చి 

కటిన దండ, వనమాత, 

తోయఇము, తామర నీటిపుట్టుగ, 

తోరణము, తోర ణమువకం గప్రెడు 

మూమిడి ఆవఆ సరము, 

i] 

తనమీకశేము 

శల్లుదల్, ఇడైయజాదువర, శంగిలి 
త్త డర్, తొడర్చుు నటు 

ము మోరి, 

తొప్ప, 

కుళె, పలాపళ లీక్ కుల, 
4. ఇల చ్... 

తుఅంగ్కు పిరగాశిక్కు, తులక్క_పడ, 
తోను తెలియ, 

తొలెవద్కు జదుగు, 

త్రో 
తో, నాయొ క్కూప్పిడుం ఒలి, 

తో పశు ముదలియ జంతుక్క_ళిన్ 

వాట్, 

దూమ కేతు. 

తోట్రమ్, ఆనిరమమ్, కొ లై, 

తోట్రశ్కాారన్ , 

ముళెక్కీ రె, 

శూూనియం వ తేల్, 
౧ నీ 

కీ నాయ్. 

తోడా కవే యల్, 

శో త్తిరమ్, తుది, వందనమ్, 

ఒనోడొను పినెందు వరిసియాగ, 

తోమాలె, ఇలె గళెయుం మలర్ 

గళెయుం సేరు కటియ మారె, 
౬... న! (A) a 

తోయజమ్ తామరెవ్నూ తణీరిల్ 
ఢా ణా 

పిజనదు, 
_ స 

తోరణమ్స్ మగరైై చిత్తిర గోపుర 

వాలుల్, సీరాడు మిడ తిల్ కటుం 
జావ లు 

వరంబు తేరాళ్కు తాంగిం 

పీవి 

తొ లె, వాఆఅనీన వాటి” హాగెళు, 

అతిశయి ను, (పకాళిస్కు తుంబి తొళక, 

పాంచె సహా, జడ సె. 

ల, 

చాఅదచుక్కె_, ధూమకేతు, 

ఊపవన్క ఆశ్రమ తోట. 

తోటదవను, 

దంటుసొప్సు, రాజగీ3 

పలె, నీరు, 
య 

ముళ కెపరె, 
య 

ఇస లెదహోకు, 

తోళ్ల, 

హా _స్రభూషణ, 

అంకుళం చుచ్చుగోలు, 

వరుసియాగి నిం దిరుసు, 

వనమాల్తె దవన, మరు ,హున్వివమౌ లె, 

పద్మ, 

తళిరు తోరణ, 



శ్రోళ ] “కలు(ంగు 

తోరము, (వత నూ|తము నూఆము న (6 9 థి ఫి 

అధికము, బలిష్టుముం 

తోలువాద్యము, 

తౌడు. బియ్యముమిోండి ముత కి, 

శఆెతికము,. ముళ్యేము, 

త్యజించు, వర్షించు, విడుచు 

త్యాగము, ఈవి విడువు, 

(తయోదశి, పతమునందు పదుమూడవ 

తిథి, 

(శాణము, బఅను, శ్రీ 
అలీ 

(అసు, తూ నెడు తు, 

తమిళము 

తోరక్క్ విరుద నూ త్తిర కయరు, 

అదిగమ్, మిగ, 

అటో 

తె” 

తవుడు చెల్లిన్ మేల్ ఆమి, 

నిప్పియుళ్ ముతు, త్తు 

తియాగమ్, 

తిరయోదళి, పదిన్ మా నామ్నాళ్ లీధి. 

మూన్తు9, 

కన్నడము [శస 

కంకణ, దప్ప వాడుడు, అధీక, బలిస్టుం 

చర్మ వాద్య. 

కవుడు, హొట్టు. 

| ముత్తు, 

,శ్యజిసు 

తా గం చాను విడువుడుం 

i 
KR 



తికక ] తెలుగు 

Pe] 

(శికరణములు, నునోవాక్క రణములు, 

1తిహటము, ఒకానొక పర్వత ము, 

(తెదండము, మసోదండము వాగ్గండము 

కర్శదండము అను మాడు దండ 

ములు, ఈ మూడు దండములు గఅ 

సన్యా'సా శ్రమము, 

'తిదోపము, వాక పిర్ర శేష్మములు, 

(తిపతాకములు, మూడు శేఖలుగల 

నొసలు, ఆభినయ వాస విశేషము, 

1తిపథము. మూడు దోవలు కలినినడి, 

త్రిపుట, చిక్తైలక్కి కెళ్లి తెగడ్క ము్లై 
కాళము, 

తిప్రరము మయుని వై నిర్మింపండిన 

(తిపురాంశ కండు, శివుడు, 

తిఫల, కరక కాడియునిరికలు _ [దాతా 

శాళ్ళర్య ఖర్జూర ఫలములు, జాజీ 

లవంగ వూగ ఫఅములు. 

వ ఆత్త (తిమారి, (బ్రహ్మా విష్ణువు నమెహాళ్ళ 

రుడు ఆను పేరుగల మూండు శరీర 

ములు గ అవహాండు, 

(తిలింగము (శీ3అ, 1దామెరాము. 

శా ₹ేళ్వరముల నెడు మూడు లింగ 

స్థౌనములకు నడుమనుండు శేశవిశే 

మూడు లింగములు గఅడ్వి 

తెంయభావమః 

హెచ్యు 

(తిళోచనుండు, శివకు ముక్కొ_౦టిీ, 

తమిళము 

మాను యిన్షిరియంగళ్ (మనం, పీచ్చు, 

సెయల్ 3, 

తిరికూడమ్, ఒరుమలె యిన్ ఇయర్, 

తిరుదండమ్ (మనం, పేచ్చు, "సియల్ 
ఎన్ను ౦ మాను కోల్ గళ్, ము క్రో 

లు డయ తురవరం, 

తీకిదోపంగలళ్, ఉదంవిల్ ఉఆండాగుం 

అయి మూన్లు9 రేగెగల్ ఉళ్ళ నెటి, అభి 

నయ తిల్ శాటుం ఒరు ము తిరె, 
er. ళం శల) మె 

తిరిపదమ్, మూనుపోదెగళ్ కఠలంద మె, 

ఒరు తాళ త్రిన్ షపెయర్, 

ట 
లు 

తిరిపురమ్, మయన్నాల్ కట్టప్ప 

మూనుం నగరంగళ్ , 
డర 

పరమశివస్ , 

తిరిపఅమ్స్ కడుక్కాయ్ "నెల్లి శ్యా_య్్, 

తానికా య్గల్. 

తిరుమూ రి, విరమ్మ, వీవు, మౌహీళ్వరర్ , 
అ చా 

తిరిలింగంగలళ్ , (శ్రీశెఆమ్, దిరాశూ 

రామమ్, కా శేభువరన్ొ ఎన్నుం 

మూన్లు9 శివ తేఅంగల్ నడువిల్ 

ఇరుక్కు_ం0 నాడు తెలుంగు మెలి, 

శివన్ , ము ॥ 

ల. 

$04 

నునోవా కాయ కర్ళగళు, 

ఒందు పర్వత, 

సన్యాసాశ్రమ. మనన్సు, వాక్కు, కర్మ 
గళన్ను శి కెయల్లిట్లుకొళువుద క్క... 

వచన కొడువుద కె సం కే ఆార్గ 

(తీదండ, 

మూరుదోషగ ళు వాత, పిర్ర శేషన్న ళు 

మూరు రెఖె? కుళ్ళ మార్కి ఆభినంక 

హ స, 

మూరు మార్త గళ కూడలి, 

సక్లానిలక, తెల తెగడ, మళ నోళాగు 
mn యm 

దినుసు గ ళు, 

మయనిర్మిక వాద్య మూరు పురగళు, 

శివను, 

కరక, అండ, చెల్లి, అథవా (దా మో, 

శాళ్యర్య ఖర్గూర; బాజీ ఆవంగ, 

ప్రూూగ 

నళ నే 
(బవ్యా, విష్ణు ను బాళ్వరర్యు 

మూరు లింగగ లె నడువ ఇరువ టేళ, 



(తీవి క్ష ] But 

(తీవికముండు, మూడు లోకములను 

మూ(దడుగులుగా కొలిచిన విషువు, 
స్తో 

(రీ వేణి, గంగానది, 

(త్రోంవవు, ఒకానొక రాజు, పిల్లి, 

మిడత, 

1తిశిఖము. (తీకూలము, నిగదండ. 

తీకూలముు. ఆయుధ విశేషము, 

ము మ్మొనవాలు, 

(తి సంధ్యము, పూర్వాన్లా, మధ్యాహ్న 

అపరాన్లా సంధ్యలు, 

'టినూ[త ము, (బన్మానూ త్రము, 

(తుంగ, తునుకలగ్కు నశించు చచ్చు. 

(తొంగుడువడు, నశించు, 

(తుప్పు, ఇనుముమోంది ముటీక్కి అరుచి, 

(తుళ్గుపిండి, స్య(ోటకము కనుపీంచి 

నప్పుడు పో లేరమ్మక కొటి పెటుడు 
ల దబ 

పిండి, 

| తేంచు, (తెగణజేయు, తెగయకేయు, 

కేక, ఒకయాగము, 

TD... 

కపుళ్ొయ 

తిరవిక్క_రమన్ , మూనుం ఉలగంగ 
భో. 

శెరముం మూనండిగ కాగ అళంద 
చలా (తర 

జరుమాల్ , 

మూన్లుునదిగ శాన య ము నె గంగే 

సరస్వతి 'సేకుుం ఇడం. 

తిరికంగు, అరిశ్చండిరనుడ య తంబి, 

తిరళూలమ్, శివెప్పెరుమానిన్ ఆయుదం, 

శఛివెప్పరుమానిన్ ఆయుదం, 

మూనుకాలంగళ్ (శా లె, పగల, 

మాలై, 

బిరమ్మ నూ త్రిరష్, 

త్రు 

తుండు? ళాక్కు, కావు, 

తురుపు ఇరుంబు మేల్ అళుక్క_, 

మావు ఇడి త్తల్ , అమ్మును క్క వెహ్క_ం 

మావు. 

త్రి 
వైటు, 

లు 

(GJ, 

లీశేశాయుగన్, 

80 

కన్నడము [ (రేత 

మూరు హా జైగళల్లి మూరు లోక 

ళన్ను వోరిద్క అళిద (తివి కమ, 

సరస్వతీ, గంగా యముని నదిగళు, 

ఒందురాజు బెవ్క, మిడుతె, 

(తీకూలు ముడియమనూ లె, 

శివన ఆయుధ, 

వూర్వావా, మధథ్యావ్నా యీ పరా హూ 

సంధ్య? శు 

(బవ్మానూ తే, 

శుండాగు, సారు, నాకళన వాగు, 

నాళఠనవొందు, 

తుక్కు, మెలిగ కల్మువ, అరుచి, 

మశూచి, అమ్మె బందాగ అమ్మ న వరి గె 

ఈడు హిడివ హిట్టిన దీపం 

క జెదుహావ, కి తివిడు, 
pan +) 



కా ] తేలుయు 
మ్ 

లేం కాలికము, మూడు శాలములక 

సంబంధిం చినది, 

ఎేంగుణ్యము, సత్వీరజ _స్తమోగుణములు 

"త్య సౌగంధ్య మొంద్య ములు, 

తైంలోక్యము, (తిలోకనుఆ 

హారము 

వ, 
గ మా 

tE 
జ ~ 

(తొక్కు. పాదముతో నదుము, 

(తోపు (తోయ, తోలు, 

(తోవ, మౌర్దమా, 

[త్యంబకుండు. శివుండం ముక్కంటి, 

త్యంబక సఖ6డం, కు వేరుండ 

ముక్కంటి మలి, 

(త్యువణనణ, సొంటి, 

యాలు 

తమిళము 

మూ[నుకాలంగ కుకుం నంబ౦ద 

ప్పట్లదు, 

చమూనుగుణాంగ ల్ 

మను ఊలగంగళిన్ శేర్తల్, 

| త్రొ 

సో 

పాద తీనాల్ మెొదిప్పదు, 
| అటే 

తిరియంబగన్ , శివన్, ముక్కు_ణన్, 
ea 

తిరియంబక తోళన్, కచేరన్, ముక్క 
ఆటీ 

అనిన్ నన్నస్ ..... 
౯ 

త్య 

సొంటి, తీప్పిల్సి మిళగుం 

మూరు శాలగళిగె ఫరివళోగువ కర్మ 
విధి, 

సత్వ _ రజ _త మోగుణగ ళు, 

జాగ ంధ్య, మాంద్యగ ళు, 

మూరు లోకగళ గుంపు, 

వేశ్య 

తళు, (పచోదిను 
య 

దారి, హాడిమౌర్త. 

వొంథ్తి హీప్పిల్సి క రె మెను! 



త్వర ] తెలుగు 

త్వర, సంభ్రనుమ్కు వేగిరపాటు, 

వాడు, 

మోటు 

త్విట్టు. జిని, మంటు వెలుగు, 

త్విష, తేజస్సు, వెలుగు, 

త్విషాంపతి, సూర్యుడు, వెలుగు 'జేండు. 

తరువు, క త్రీలోనగువాని పిడి (పాశెడి 

జంతువు. 

దండ, సమిపము, (పాపు వోరము, 

దండకడియము, సంది దండ, కేయూ 

రము, 

దండకము. వృ తవి శేషము చెటు 
అటి (టు 

| 

తమిళ్ ము 

దురిద్క అవసరమ, చేగమొాగ 

నిరె వాగ, 

త్వా 

మురటు తనమ మురడన్, 
ఈ ౨ 

త్తి 

తేజన్సు, ఓలి, 

సూరియన్ , కజిరవన్ 

త్స 

క తి ముదలియవె గళిన్ పీడి, ఊర్ నిసి, 
pan - | (mn యెనా 

ద 

ఆరుగిల్,, అండుదల్ , మాలె, ఆకమ్, 

అవెయిల్ మరియాచెా ససియ్దు తరుమ్ 

ఒరు కవ ళ₹ంయల్ , 

కడవుళ్ వణక్క0 తేరివివ్కం 

సెయ్యుల్ , 
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సుం (భమ, తొం దె, 

శ్రీ ఘవాశి, 

ఒజరటు, ఒరటన్యూ బఅసంస్కృలే శీఆశు. 

కత్రిహాడి, అం బె గాలిడు జంతుగ రు 

సమో ప, ఆశయ, హోరు మాళె, 

దండక, గిడద మొదలు మోసనిరున, ' 



తంద ] రిలయ 

దండక విలియ, (పాత లెక్కు_ ప్ర 

కట, 
చ 

లీ 

వండధరుండు, యము(డు రాజు, 

దండనము, దండించుట, 

దండనాయవండు. సేనాధిపతి, 

జండము, సమస్క్కారము దుడ్డుక ల, 

చతురుపాయములలో నొకటి, రాజ 

శిత, కాడ, కవ్వము, వాద్యము 

వాయిం చెడు కిొడుస్క దండు, 

గర్వము, వధథము బార్య గుజ్రము, 

కప్పము, జత, సమిపము, 

తండయ్యాత, దిగ్యిజయము యుద 
థి 

యాత, 

దండి, (పతౌపమ్ము శౌర్యము (పతాప 

వంతుడు ఒకానొక కవి యము(డు, 

శండు, సేన, సమూహము, 

చండుబాట, రాజమౌర్తము, 

డండెర్తు, యుద్ధ ప్రయత్నము వేయుట, 

దంపతులు, ఆలుమగలు, 

దతేణ, యజ్ఞము 'మొదలేన వానియందు 

బుత్విజులు లోనగువారికిచ్చెడి 

ధనము కుడిదిక్కు, 

దకీణాగ్ని. ఒకశాతాగ్ని, 

దవఫీ ళాపథము, వింధ్య ప ర్య తే ను 

మొదలుకొని సేతువు వఆణన గల 

"జేళము, 

వటి, దటి, 
డి చ 

వద, శణకు కొయ్య, (శాస, 

తమిళము 

సకఫు |పళేయ కణక్కు. వుత్తకంగళనిన్ 

కటు, 
లు 

యమన్, ఆరశన్, 

దండ నె, దండిప్పదు, 

దండ నాయకన్ , సేనాడిపతి, 

దండమ్, ఉఊనువో్కల్, పటు 

క్క్డు, కు డియిన్ కాంబు, శిక్చు, 

సై ఒరు ఆట్ పిరమొణం, నాడు, 

పఅపండమ్స్, యానె చెల్లుం వళి వణ 

క్మ్, యానె తుదిక్కై, తడి, 

పడె 
(+ =n 

మావ గేయర తిలా (న్కు 
దా అడ 

యెడుప్టు, 

పజెయెడుప్వు, 

దండి తండర్ శారన్, తరహ పరుమే, 

ఒరు వడ'మొళి ప్వులవన్, ఇండేళు 

వర నాయనార్, దండికుడిగల్ , 

పడ, సమాగమ, 

రాజబా రు, 
మ్ 

పడె ఎడు తల్, పోర్ సన్నాగ మ్, 
మ్ అట 

దంపతిగళ్, కణవన్, మనెవింర్, 

దత్నీణ్క వేళ్ వికాఅంగళిల్ శడంగు 

ఇయ్ వోరుక్కు తరుం ఒరు 

శాణిక్కు, వలదుప్ప్రురమ్, 

చేళవితీ 
జే 

వింద్యమ.లె ముదల్' తెర్కి_ల్ సేతు 

వరెయిల్ ఊళ్ళ్ నాడు, దశీణాపదం 

ఎస్బదు, 

వట్రి, పఠ_గె కచ్చు, కేడగ మ్ శావల్ , 

వెటిలెక3టు షమ్, (కరక శాట్టుః కొప్టమ్ 
నిడుంగ్పు కై శాల్ తిళ్లాడు, నాక్క_్ళళ రు, 

కోల్ శీరాను, 
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వా లెక్క, షక్రదక మై, 

దం డిసువుదు, 

చ 

నమస్కార, డోకా ఒందు ఉ పాయ, 
a) 

రాజని కే కొండ, వాద్యదకోల్బు 

కడగోలు, దండు, గర్వ, వెంటా 

కదురె కప్పు జత్తె సమూవా, 

నానాయక, 

దండయా| కె ము తగా, 
, (a) 

సనం స్మర కని యమ, 

దంపత్కి గండ, హిండతి, 

దథఖీ తౌ యజ దలి బుతిజర గా (బావా 
బ్లు య చీ శీ 

ఇరిగె కొడువవాణ, బలక బె, 

ఒందు శ" అగ్ని, 

వింధ్య పర్వతదింద రామేశ్వర వ రెగు 

ఇద్ద దేశ, 

దటి, వాలగ్క నోపష, 
ఠు లు 

నడుగు, కోలు (శొను, 



జదక ఎ) కలుగు 

దడకటు. తూచునపుడు పడికటు, 
(హై) లు 

దదడము, దట్టము, న్య సమూానాము, 

ద'డాలున, వారాతుగా, 
అలనే 

దడి, వెదురుచాంప లోనగు చానితో 

ద్య శన, 

దణ, (పభువు, 

దత్తత, "పెంపఫుండు, స్వీశారము, 

దతుః స్వీశారము, 
అట 

దయ, కృప, కనికరము, 

దయాళువు, కనికరము గలవాండు, 

దయ్యము, దేవుండు వేలుపు, పిశాచి, 

దర్శిదుండు. వీదవాండు, 

దరిసించు. చూచు, కానుక గానిచ్చు. 

దరిసినము. గొప్ప వారిని చూచుట, 
దర్శించుట, 

దరువు, గీకవిశేసము తాళము. 

దర్పము. గర్వము, క నూర, కోపము, 

దర్భారు. కచేరి కొలువుకూటము, "పెద్ద 

సభ, ' 

దర్శనండు, ద్యారపాల వండు చూ పెడు 

వాడు నేర్పరి, 

దననము. వాసనగల మూలి ళావి శేషము 

దవ్వు, దూరము, 

దళ, ఆవస్థ వత్తి (పభుక్వము, ఆద్భ 

పము, వ స్త్త్కపుబడ్దా, పది, 

తమిళే న 

దడకటు, నిజెకటుదల్.. 
లు ఓ క్రి 

'|దడమ్క్ వళి కరె, వరంబు నేనె, 

పె గుంబల్ , 

దిడీర్, మున్న టివిప్పిల్లామల్ , 

దడి, దడిక్కొ_ంబు అళవుకో గాల్, 

వయల్ , పాత్తి, ఉలక్కా, విల్, 

మిన్నల్, ఉఊడుష్పు, 

సేనె, పడె, 

మన్నన్ 4 

నువి కారం. 

దయొ, కిరుెప్కి కనికరమ్, 

దయాళన్ , అన్నుగుణం పడె తవన్, 
మొల ఎక 

కడవుళ్, ఆండవన్, కఅచయ్వమ్్, 

య్, 

ఏళి, దకిదిరకాః 
ద ద 

పార్వ, తో[టమ్, దరిశినం, శాట్సి, 

సౌప్పనమ్, కనవు. 

దరిశి దు, మేన్యైెయానవర్ గళె దరి 

శి తేల్ కడవుళి దరిశి తల్, 
అటి శా అలో 

దరు కూతు ముదలియవ। టిల్ పాడు 
ద 

మి శే, 

చిరుకు, కస్తూరి, కోవమ్, 

దర్చార్, ఆభఘు7, అనె నుండ బహ్, 

తువార పాలకన్ , కాట్రుబవన్, వళి 

కాటి గొట్టి కారన్ , 

దవనమ్, మణముళ్ల్ ఒరు మాలి, 

శొలఅవు, చెగదూరమ్, 

నిలెమె, అరసు, అదిరివ్ష 9, పది, 

£09 

కన్నడము "(దశ 

'తూక మొడువా ౫, 

దప్ప, దళ, సేన సమూహ, 

| 

ఎలో 

చీ2జిరు వాపెయిందమొడిద మరె, 

సేసె, 

పభ్య, ఆరసం 

దత్త రె స్వీశార, 

స్వీ శార, 

దయె, 

దయాళు, 

చెవు చేవరు, పీశాది, 

బడకను, 

నోడు దర్శనమాడు కాణి కెకాడు, 

దొడ్డవరింద శేటీ, చెవడర్శన, 

గీత యవి కేప, అాళవి శేష, 

గర్వ, కసూర్కి దోప 
=] 

కచ్చేరి ఓలఅగకాట, 

దమన, నుగ ంధ నొప్పు, 

దూర, 

దే అవ సె, బత్తీ (పభుక్వ,. హత్తు, 

బఇచెకుబది, 
వ్ యి 



దక్కక ] తెలుగు 

దళశము, పది, 

దశ నము, కవచము, పల్లు, 

దశబలు(డు, బుద్ద దేవుండు. 

దశవమము, పదియవది. 

దళము. పతేమునందు పదియవతిథ్సి పది 

యవడ్కి మిక్కిలి వృర్ధుండు, 

దసలీ, ఒకదినును పట్టు, వదలు, 

దసాచేజు,. ఆధారష్మతీము, 
pa 

దపా. ఇరువదినాలుగు శాగితే మఖు, 
న 

నూరీ, | వాత, దస్తూరి (నా 

నము, కటబడిన శొగిడ ద్సస్తృము గుడ్డలో ట్రబ న 

ముల కట. 
౬ 

దశము, ఆధిక్యము, అధికము, లేఅచ్చు 

దటము ఆక్క, దండు, వారిదళము, 
౬ 

భాగమ్ము దట్టము, గుంపు, 

దళవరి, (దళ వాయి సేనాధిపతి, 

దశ సరి, ఘనరత్క లేజచు, 

దాంపత్యము. దంపతీ భావము. 

చాంబ్సికుండు, దంభము గలవాడు, 

చామాయణి. పా ర్వ తి ఆ శ్వి న్యాది 

నతు తము, భూమి, 

దాడి, గడ్డము, 

దాత, ఇచ్చువాండు. 

దారృత్వేము. ఈవి, జు చార్యము, 

దానము, ఈవి, ఏను (గుయొక్క_ కపోల 

మదవు చతురుపాయములలో 

నొకటి బహుమానమ్ము ధర్మము, 

శిమిళ మ 

పతు. 
న 

కవచము పల్ 

బుదపిీరాక£క 
యు 

పలావదుం 
ఆ 

దశమి, సతాం తిధి, పతావదు, మిగవుం 
న! A 0) 

కళ వక. 

పిడి తమిలామల్, దొళనొళ వను, 
వో య 

దసావేజూ, ప తిరహమ్, 
అట్లీ నం! 

94 శాగిదంగళ్ , 

ఎళుత్తుః 

వానే 

తుసేయాల్ చు టపట్ల శాగిదంగలిక౯ా 

కుం 
(A) 

దళవరి7గ, గనమ్, పడి, ఇలె , నూని 

దళ్, ఉప్పరిగ, ఇచాంద్కి బాడ్, 

హట్రమ్; అరిదళమ్, 

దళ వాయ్, పై త్ర లెవా, 

పరుమకా, ("పెరుమకాఎ 

రొ 

దంపతి, ఎన్నుం కరు తు. 
నం! 

దంబం అడిప్పవకా, 

దిరామాయాణ్సి ఉయమె, అకువణి నట్బిత్తి 

రగలికా నరికే, 

దాడి, 

వళల్ , కొడుప్పవకొ, 
య 

శొడదుక్కు ౦ తక మె, కోడె, 

దానము కడ, ఈగ, ఉఊదవి,  యానె 

_మదమ్, నాచు ఆపొయంగళిల్ 

ఒ(న్ఫు వెగుముత్తి దరునుమ్, 

§10 

కన్నడోము [ బోనీ 

|వాతు, 
అలీ 

కవచ, హాలు, 

బుద్ధ దేవన, దేవ, 

వా త నెయదు, 
అవాలి 

వా త్తే నెయదిన, బహుళ ముదుక, 

ఒందుక రహా శప విడు, 

ఆధారప క, 

ఇప్పత్తునాల్లు కాగదగళు, 

బరవా, ' 

బళుళులి కటిద్క, కాగిదగళ కు, 
(J) య లు 6 

ఆధిక్యనెనెయు దప్పవాద్క వలె 

దండ, వారిదళ, భాగ, గుంపు, 

ఘన తె అడిగ డి" బరువుదు, 

దంపతీ భావ, 

దంద్కి జంభ గార. 

పార్వతి, భూమి, అళ్వేని ముంతా6 

నతుతగళు, . 

గడ, 
2 

కొడువను, 

జ" చార్య, దాతృత్వ, 

దాన, ఆసియ గండ, స్థలద్య్క ముద జల! 

బహుమౌన్క ధర్మ, య. 



దానవు ] చెలుంయప 

దానవుడు, రాత శుండు, 

దామోదరుడు, విస్తువు, నిర్భాగ్యుండు, 

దాయంగట్టు, పాలుపిండునపుడు ఆవు 

కాళ కటు, 
ణల 

దాయము, పాచికలు మొదలెనవాని 

యందలి గొప్ప సంఖ్య, గ వ్వలాట, 

పంచుకొనందగిన తం(డిసొత్సు 
అజో 

ఈవి అరణముు కట్నము అల్ల 
కుట్లు మాట, బిక్షము బహుమొనము, 

దాయాదు(డు. జాలి, పు తుడు, 

దార. అన్ని సాక్షిగా “పెండ్లాడిన 

ెండామ్కు రం(ధము, 

చార్మిద్యము, బీదత నము, 

దారుణను, భయానకరసముు భయం 

కరము కఠినము, 

దావా. తగవు వ్యాజ్యము, 

దాసుడు, వలక(గొన్న పనివాడు 

భ్నతుషడ్కు కూ|దు6డ్కు జాని, 

చేదంటు జాడు. ల న 

యొక్క యెటు పు. 

దిక్కు, దిశ శరణము, 

దిగంబరుండు, శివుడు, 

దిగుమతి. ఓడలలోనుండి సరకఠఅను 

దించుట, 

దిగులు, గుండెయదురు భయము, ' 

తమిళ్ ము 

అరక్క జా, 

బం 

సాల్ కరక్క_ంబొళుదు పకువికా కాల్ 

గళికా కటు, 
లు 

దాయమ్స్ ఉరిమే తంబి వలి కు టక్, 

శూదాడుం కరువ్వి పగిర్ను కళ 
ఉట య 

తగంద తగప్పకా కొతు, కాడా, 
అటి nr.) gn 

తున్నమ్, ఉబకారమ్, చెగుమతి, | 

దాయాది ఉరి మెయాళకా, శుటకశాౌర్, 
ర అటి 

పుదల్వక , 

దారషమ్, మ్ననైెవి తిరుముణ౦, వెళ్లి, 

పాదరళక్క్ బేవదారమ్, 

వరుమె, 

దడారుణమ్, బయమ్స్, కూ-చచ్చుమ్, కడీనమ్, 

దావా, పిర్యాదు. 

దాసక్కా ఊళినుక్కా_రక్కా అడిమె, 

నో ఖా 

దాగమ్, నీర్ వేట్ క, ఆశే, ఆగా 

య లికా నీవప్వు, 
a 

ధి 

దిక్కు , దశ ఆదరవు, 

దిగంబరకా, శమణమునివకా, శివకి, 

ఇరక్కు...మది, సరవ్క_గ శ కప్పలి 

లిరుందు ఎరక్కువదు, 

నెంజా పడపడ వె నుదల్, దిగిల్ 

కన్నడము ( గీగ్లుల్వు 

రాతుస, 

విష శ 

హాలు కరెయువ ప తినలి ఆకళ 
= 0౧ 

శాలిగె కటువ సాగ, 
ళం ౧ 

పగ డకాయ ఆటదలి దొడ్డపంద్య, ఎర 
య Gs 

డినసం ఖ్యె, పి ఆార్జితసా తు కొడు 

వదు అంతా కాణిక్కా భిక్నె ఉడు 

గరి, 

జాతి, పుత్, 

అగ్నిసామీయాగి మదువెయాద 

హాండళ్కి విల, 

బడత న, 

భయంక ర్క కఠిన వాదదు, 

ఫీర్వాద్కు వాళ్లజ్ను, నాయ ఆరీ, : -. ఏ స్ట్రా నలె న్యాయ అ 
కొండుకొండెద్ద కలసగార, . గులాము 

జూని) బె సరు, 
ఖా అలక 

నీరువారిక్కె దహిసళ్నృడు, ఆశాళద 
కెంపుబగా, 

పు a 

నిల్కె దిశ, శరణ, 

శివ 

వాడగుగ లింద తంద సరకన్ను ఇళిసు 

అదురు నడుగు గుండెల భయ 
బయమ్, 

గ. 

త్ే [ 



దిగ జ |] “తెలుంగు 
౧ 

దిగజములు, డిక్కు ల యందుండడి 
౧ 

యేను (గలు, 

దినకరుడు, నూర్యుండు, 

దినచర్య, (ప్రతిదినము జరుగు సంగతు 

లను (వానియాంచుకి నెడీ పు 

కము, 

స 
లీ 

దినబ లేము, దినదినము ని చ్చెడి బ తెము, 
న్ = 

డినమణి, నూర్యుడు, 

దినము, దివసము, పగలు, 

దిన వెచ్చము, దినదినము జరిగాడు 

దినుసు, వ సువు, 

దివాకరుండు, నూర్యుండు, పగటి వేల్పు, 

దివాలా. బుణములను దీర్చుటకు త్ల కీ 
అనో 

లేమి, 

దివి. ఆకాశము, స్వర్లము, పాలపిట్ట, 

దివిజాధిపుండు. ఇం దుండు, 

దీక్ష, యజాది। కి మారంభమునందు ఆను 
దు 

కంప బూనుకొ నెడు ఆబారని ఈ 
ఛి 

మము, 

దీనము, దరి దము, 

దీనుడు, దరి దు(డు, 

దీపము, దీపీక, తీ 

దీపశిఖ, దీపపుశిఖ, 

దీపావళి, నరక చతుర్దశి మతు శాటి 

పండుగ, 

దీపిక, దీపము, 

సిపధ్యజము, దీప స్తంభము, 

తమపమళేము 

దిక్కు..యమ్, తక క్కు సమ్, ఆష్టగ జమ్, 

ఎటుఏ కి ౫ శె కామం యానగల్, 
కు సే రం యు 

శ దిరవకొం 

అ(నాడుంనడ క్ర క్ 0 అ౫మ్క నె కటేీేతు 
ఆటు 

వ వెత్తుకొ_బ్లు మేం ప్ర త్రగమ్, 

అ నాడుం సెఅవిర్మా..గ తరుం పణమ్. 

దినమణీ, నూరియకా, కదిరవకా, 

దినహ్క్ పగల్్, పొళుదు, 

అ నాడ చ్చెలవు, 

దినునుు పొరుళ్ , 

దివాలా కడ తీర్క. ముడియామె, 
అ= టి పనా 

ఆ గాయమ్, శ్వర్దమ్, ఒరు పరవె, 

జీవర్ గళి౯ా ఆదెపకా, ఇందిరడా, 

ది 
దీ, గుయాపడజేశ మ్మ క్షూనబోద నె; 

పక్కు_.వమాన కరై వ్మీటల్, విరద 

నియనుమ్, సంగర్నక్, 

దీనమ్క్ ఏళ మె, 

ఏళ, 

దీపమ్స్ విలమష్క_ 

విళక్కిఇా ఒళి, 

దిపావళి, నరకచదుర్దశి 

పండి గ, 

మరునాళల్ 

విళవ్క, 

దిపళ్కా_ల్ , విళక్క_ తండు, విశ 
శ్కే_ందుం కరుని, 

812 
తా 

U 

The 
కన్నదము క 

దిశెగల్ న్నిరువ ఆ నెగళుం 

సూర్యను, 

చున సుది wy సువ సుద్దిగళన్ను బరెయువపు స్ట, 

భత్య, నేత్ర నః 

సూర్య, 

దివ సృ వాగలు, 

దినదిన ఖర్విగె కొడువ రొక్కం 

జినను, వసు, సరకు, 
లీ 

నూర్య, దినడేవరు,. 

దివాళి తెగెదసాల తీరిసలాగద స్ధితి, 

ఆకాశ, స్వర, హాలువాక్కి_ 

ఇం(|ద, 

య జాది కియ్ళ ఆరం డల్లి 
షు ధ్ 
తకొ్ళ_ండ ఆచార నియనుగగు, 

దరి దః 

దరి దను 

దీప, తంతి, బళి, 
య 

నరక చతుర్జశిఆద మూర నెయ చినన 

వాబ్బ) దీపావళి, 

దీప, 

దీప స్తంభ, 



డిపళ ] తెలుంగు - 

దీపకము, ఒక అలంకారమాూ కీ మము 

దీపనము, ఆకలి జీరళ కి, 
౯a ని 

దీర్హ దళ్ళి. విద్వాంసుడు, గద్ద దూరపు 

యాచనగల వాడు. 

దీర్భము, నిడుద, ఆయతము ఆళారము 

యొక్క గుజుతు. 

దీరాయువు, కాకి మార్కే_ండేయు(డు, 

బూరుగు కెట్లు, "పిెక్కే_ండ్డు (బతుకు 

చాడు, ' 

దీవన, ఆశీర్వాదము, 

దీవి, నీటినడిమి దిబ్బ, ద్వీపము, 

దుందుఫి, వరుణుడు, ఒక సంవత్సేరమ్ము 

ఒకానొక రామనుండు, 

థ్ షా 

దురితీము, పాపము, 

(0 వక 

దుర్గంధము, పెను వాసన, 

దుర్గతి, ధీదత నము, నరకము, 

దుర్గము, కోటు పోంగూడనిది. 

దురుంస్. వెడుబుని, 

౧ థు 
చుర్భటము, ఘటింపరానిది, 

దురను6డు. దుమ(డు. 
జ రు 

దుర్హయు (డు, గాలువందాడని వాడు, 

దురశ, దురద్నషము, 
ద "ఆలు 

దుర్హాంతము, అణ6ప6ంబడనిది అణంన 

రానిది, 

దుర్ని వారము, నివారింప(గూడనిడి, 

1౧-40 

తమిళము 

దీపకమ్, ఒరు ఆణి, విళన్కుు విళవ్క_ | 

ఏ తివెప్పదు ఒరరాగం, 
శాలి గ 

పశ్సి జీరణళ క్రి క 
ఆల 

దీరుగదరిశిి ముళ్కా_లంగళికా వ ర 
టే 

మా నమనురియోక్కా ఫపులవకొ, 

నీట్సి, దూరము వూ-ణమ్, డిటమ్, 
వలి 

సీర కయుల్ , 'చెగునాట్ గళ్ ఉయి 

రుడకా ఇరుపష్పవకొ 

మార్క_ం డే కుక, 

ఆళి ఆశిగళ్, 

తీవ్ర, 

™౯7)ు 

షా 

దు 

దుందిఫ్స్కి వరుణక్కా ఒరు వరుడమ్ ఒరు 

ఆరక్క_క, 

పేరాశ, పయన(ట ఆకె, 

దురిదమ్, పావమ్, 

దుగ ఉమె. 

నా(టమ్ (నాత్తం 

ఏల్ మె, నరకము, 

కో కాం నుళయ ముడజియాదదు, 
ర 

దురుణమ్, కెటఎణనస్. 
౧ టు ణ 

నడ కా్యాదదు, 

దుట్లకా, కొడి నువ. 

దురయకొ, తోల్వియరి యా దవక, 
జ 

కటవ నే, 
ఉం రా . 

నిరు తముకియా దదు 
బి Vv 

|. 
815 

కన్నడము [దుర్ని' 

ఒందు ఆలంకార్క దీప, 

ఓఒందురాగ, 

వానీమ్యు జీరళ కి, 
tt ఆమి 

బెళవవదు, 

విద్వాంస, దూరద యోచ నెఉడళ వను 
Mm 

వాదు, ' 
లు 

నీళ వాదుదు ఆకారద గురు. 
a) 

రాగా చిరంజీవి మార్క_ం జేయ, 

ఆశీ రాద, 

ద్వీప. 

వరుణనుు దుందుఖినామ సం వత్సర, 

ఒందు రాశీ నను. 

వ్యర్హద ఆకె, 
థు 

పాప, 

పార్చతి, సీలిగిడ, 

కాటవాసనె, 
లు 

బడతన, సరకవు, 

కోలు హోగ సాధ్యవిల్లద మ, 

కెనుసు బుడి, 
థి 

సీగలారదదు, వజెయలారద సుద్ది, 

దుష. 
లు 

"గెల అ శక్యచాదవను, 
య 

రద ప, దురదృష్ట 
కష్టదింద అడగి నీరువుగు, 

(ని వారిసలు పొధ్యవాగ బె ఇదు 
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దుర్చలుండు, బక్క వాడు, 

దుర్చుది, చెడుబుది అ వాడు, 
థి ద 

దుర్భరము, భరింప(గూడనిది, 

దుర్భాగ్య (డు, దురదృష్టవంశుండు, 

దుర్చికీమా, కూమము, కజువు, 

దుర్మార్షము, చెడు ప్రవ ర్షన్క బౌర్జన్యము, 

దుర్ముఖి, ఒక సంవత్సరము, 

దుర్భుఖు(డు, ఒక రాతసుండు, 

దుర్వినీతు (డు, వినయము లేని వాడు, 

దు సరము, కరింపంగాడనిద్సి కపము, 
pa.) (a) 

దుస్తు. వస్త్తమ్ము ఆందము, 

దుహీత, కూతురు, 

ఎ 

దూత, రాయబారి, 

దూరదర్శి, విద్వాంసుండు, గద, దూరపు 

యో-చనగ అ వాండు, 

దూరము, దవ్వు, 

దూఅము, గోడలపపెగాని స-భముఅయె 

గాని గుజ్జలకు నాధారముగ చేయు 

"పెద్ద దారువు, 

దూషణ, నిందించుట, 

వృహష్క, కన్ను, చూపు, జ్ఞానము, 

దృ -గాయాధు. ను, శివుడు; 

దృఢము, అత్యంతము, అధికము, గటి 
ల 

నడి బలినీనది; న. |; 
యం 

శ మిళము. 

బశి వీనక్కొ బలమిలాదవజొ,. - 
య 

కొ డియవకొా కెట్ట బుద్ది ఆ డెయవజొ, 

పార్క_ముడియాదదు, 

అఆఅదిరివ మీలాదవడొా, 
లు ఆ 

పం జమ్, . 

కటనడ తె 
లు జి 

దుర్ముఖి ఒరు వరుడ తికా పెయర్ 
- pan.) 

కవమానదుు. ' 
లు 

దుసు, తుతి, అళగు, 
న ల! 

మగలళ్ , 

పాల్ కలకు త సందదు, 
po 

దూ 

దూదకా, తూదుపోవేకా, 

పులవక్కా మికాయోచని ఉఆడోయనకా. 

తొఅన్కు దూరమ్, 

దూలఅమ్, వీట్రిజ- నడువిల్ ఆదారమాగ 

జత కలి 4 

|= 

తిటుదల్ , 
వ్ 

పార్ వె, జానమ్స్ కణ్, 
—_ ల 

పర ఏళివకా, 

శడమానదు గెటియానదు వలు తదు, 
~ లు అయి 

వు 

Fr 

కన్నుడను  (థ్యశ్మ 

| బలహీన, 

శిటబుడి, 
అ ధి 

ఛరిస లళక్య వాదుదు, 

దుత్త దవను, నిర్భాగ్య గు, 

తూము బర గాల, 

క నం "సం 

ఒందు సంవత్సర, 

| ఒందు రాక్షస, 

వినయ విలదవను, 
య 

దాటలారద సుడి కషః 
౧ లు 

వస్త చెలువ, 

మగళు, 
| 

హాలు కరెయ తేక్కు_ద, (దన్న 

రాజదూ తే, 

విద్వాంసు వాద్దు దూర| పయోజనవన్ను 

నోడువను, 

దూర; 

దూల, గోడెయమేతె ఆధారగోండు 

అథ వా _సంభగళ మేలె నింతు తీరుగ 

భన్ను హోొెరువ దొడ ముదు, 
(8 యు 

దూరు, నిండె, 

am వెనకా కాకక 

కణు జాన నోడువుదు, 
ణ ఖా 

పరమళివను, .. 

ఆత్యంత, అధిక వాదుద్యు గట్లియాదుద్చు 

ఫుషి నొళదు, 
అ ళం 
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దృశ్యము, చూడందగినది ఆగ పడినది, 

చెప్పు. ఎతిపొడుచు ఒకడు చేసిన 
వ బాట 

కీడును ఎదుట మెప్పు, 

దెస, దిక్కూ అవస్థ (పాప్పు పార్ళ్యము, 

'డీవకీనందను డు, కృష్ణుండు, 
ణా 

"జీవత, "వేలుపు, దేవుండు, 

'జీవాలయము, గుడి, 

జేవవల్ల భుండు, ఇం దుండు, 

'జేళశము, అనేక పట్రణములుగల గొప్ప 

భూభాగము. 

"దేశాధిపతి. రాజు, 

జీశాచారము, దేశమందలి మర్యాద. 

డేశివ(డు. గురువు, దేశము తిరుగువాడు, 

జేవాము, శరీరము మేను, 

దె తేయు(డు, తొలువేల్పు రాతు 

నుండు, 

దెత్యగురుండు, శుకుడు, 

చైళ్యారి, విష్ణువు, వేలుపు, 

డవజ ము, నాచెక తె, బలి, 
కా క్ల న! య 

దైవము, అద్భవ్రమ్ము డేవఠ, 
అ ల 

తమిళ్ నూ 

పార్క_త్తీగుందదు, అగప్పట్టదు. 

దె 

దిసె, దిక్కు_, నిలమె, పక్కు_మ్, ళీ 

దె 

జేనకియికా ప్రదల్వకా, కలక, 

దేవత కడవుళ్ , 

కోయిల్ , 

జేవర్ ఇళువ్క_ ఆరళకా, 

నాడు పల పట్టణంగళు డయ 

ప్పరియ భూ ఫాగమ్, 

పిఆనాడు. 

ఆరళకా, 

నాటిక పణ్బ్బు. 

ఆ౩ాక్, 

దేగమ్క్ ఉడలొ, మేని. 

దె 
QO 

అరక్క ౯ 

అరక్క_ర్ గళికా ఆళాకా, 

సపిరుమాల్, 

కోటీ కాటుబవళ్ , బల్లి, 

డయ్వం, కడవుళ్, ఆదిరిష్షమ్, 

8185 

ఇనా క మ 

కన్నడమా 

నోడతక్కుద్కు కాణీనీకువుదు, 

వాంగిసు, మూ ద్ లి న్కు 

నించిమాడు, 

దికు ఆవస్కె “నిరవ్య్కు పారు, రా అవ స్టై నెరవ్వ్కు పార్శ్వ 

కృపను, 
౯ 

చేవ తె డేవరు. 

గుడి. 

| ఇందన, 

| అ చేక్ళగూమ, పట్టా, నదీ నద 

మె ఆరణ్య? శుళ్ల భూ భాగ, 

| పరచేళ, ఇతరచదేళ. 

అరసం 

చేశదల్లిరువ మర్యాదా నడ తె, 

గురువు దేశాటన మొడువనుం 

శరీర, దేహా. 

ఆదిచెన్క రామ సను, 
| టాం 

కు శా-చచార్య, 

విమ్యు చేవ తె, 
లం 

కరవంబ్యి శకున గాలి 

దైవ, దేశ'తె 

( బెవము 
b= 

డుహీళు 
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జెవికమ్వు నే స వదిచ్భః 

దొండ, తుండి'కేరివృకుము, 

చెండి. తూటు, రం[థము, సందు; 

దొడ్డ, గొప్ప మంచి, 

దొర, రాజు సేనానాయప(డు, యోధ 

వరు(డు, (పభువు, గొప్ప వాండు, 

సమానుడు యజమా ను(డు, 

దొరసాని, రాజు భార్య, రాణి యబ 

మానురాలు, 

దోటి. నిడుపాటి ట్ట ఫలములను 

కేయుట కపయు కను గా వంకర 

చిల్ల దోపిన క్రిం 

దోని, చిన్నయోడ, జలగడుగుచాని 

సాధనము, అరిణ, సాలవాండు, 

ఫు చుశుడు |మౌను, చా4ంపు చు బడు 1 

దోమ, మళకము, 

దోవతి, మగవారి కట్టు వస్త్రము పరి 

ఛానము, 

దోపము, తప్పు పాపము దూవ.ణము, 

రోగనుందలి అపాయచివ్నామా, 

శాక్యదోపము, 

దడోహాక రుడు, చంగద్రుండు, 

దోప బాండు, విద్వాంనుండు, వెద్యుడు, 
యఘు దు 

దోషము నెటీంగినవా(డు. 

దోసె, ఒకదినుహ పీండివఎట, అట్టు, 

తమిళ్ ము 

"జవికక్కు కదవుళ్ యల్, 

దె 

దొండి, కొవె్యక్కొ_డి. 

దొణి, తువారమ్, సను, 
2 ది 

నల, నీజున, 
య ద 

దుర, అరళకా, పడి ఈ లెవకా వీరకా, 

నీలన వజ, ఈయర్ న్షకక్కా యజ 

మానక సవుమవమానవకొ, 

దో 

మరక్కాఅమ్, అంబు సేరునీర్ , 

కొళుం 

దోషమ్, తనఆఅు, పావమ్స్ కళంగమ్స్ 

నిలె, 

మొళుళ్ళోలా, చందిరకా, 

య వాటి తే 

దోసె, 
వ్, 

'శ16 

దైనిక, భగవడివ్ళె, 

బింబఫలదవృకు, బల్లి 

తూతు, గంటి, సందు, 

ఒ శైెయదు, దొడ్డదు. 

అరసు రాజు దొర యోధ, వీర, (పభ, 

దొడ్డవను, "నమొనన్కు యజమౌన, 

రాణి అధిశారిణిి యజమాని, 

దోటీకోలు, దొడ్డ విరుదు గడె ఒందు 

సణాగోఅన్ను ఆధ వా గణదండన్ను 

టి టి (క ట్రిగయన్ను) కట్టి శాయి హల్లు 

కొయ్యువ సలకరణం 

సణదోణ్సి వాడగు, నెయ్యువను బీ! వ వ 

సా, 
on 

ధోతిర, ఉట్ల్టుకొళ్లవ స్త్ర 

తప్పు దూర్వు పాప, రోగదల్లి అపాయ 

య 

చం దనుః 

! 
వను, 

దోసె. 



జార) శ్రీలు తమిళము శన్నడన్లు [దమ్ము 

దె 

జార న్యము. దురనభావము, చెడత నము, | కెటత నమ్ కటనడ తె, శటతను దుర నభావ 
జి బా a (Je) లు = వు యు 

చార్భాగ్యము, దురదృషము, నిర్ బాగియమ్, 'దురెవ, 
౬ అ) త్న మె 

జావారివండు. ద్వారపాలకుండు, దువారపాలకజొ, ' ద్వార పాలకను. 

ద్యు 

ద్యుమణి, నూర్యు( డు, కదిరవకా, 1 నూర న్ట్నో* 

జాబాటు 
FR Wr FO Wee వా 

ద్యూతము, జాద్మను, శూదాట్టమ్, 

ద్యోతీము, (పకాశము, ఎండ, ఒళ్ళి పవెయిల్ (పకాళ, చినీలుం 

(చవము, రసము తడి, పరుగు పరి తిరవమ్స్ శారమ్, నీర్ ముదలియవటిన్ రస, తేవె, ఓడువుదు, పరివిస 
హాసము, “నిగిల్ చ్చి. 

(దవిడము, దశ్నీణ చేళము, దిరావిడమ్, తెన్నాడు, దథీణఫారత, 

(దవ్యము, ధనము, ఇత్తడి, మ౦ద్యు దిరవియమ్, పణమ్స్ అరుం పండమ్, ధన్య లోనా, హితూలళి, భ తబళిపదారం 
న! అలి 0 
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డాన్ ] ర్రిఈంంక 

(దాతు, జళశానొక తీయగ 

దిండు, దిండు 

దుమము. వృతుము.. 

(దుపదు(డు, (దుపదమహో రాజా, 

దూణము, ఎఆ చేలు ధా 
© 

దొబ్బు. గంటల 

ఫె 

(దోణము, తూము, 

దోవాము, రాజూపరాధమ్ము కీడు 

తలంపు? 

తెమళము 

దిరాక్చుక్కొాడీ 

దిరావిడ మొళి, ఐవగా ప్పడుమ్ తమిళ్, 

(ల 

నరం థి 

ఆౌపడియిక తంచె, 

రా 
"సిటు, 

లు 

న 

ఇల్ వాయ్. 

దురోగం, అరశను క్కు కేడు సెయ్దల్,, 

శేడునినా తల్. 
కెలా అవ 

18 

ఒందుబళి, 

(దవిడరభా పె కఠ మిరు 

త లెపింబు, 

వృత, నుర, 

(దుపద, 

కంపు చేళు, 

దొబ్బు, దూడు, నూకు, 

తూయు, కాలువె, 

రాజాపరార్య జ గళన్ను కెడ్యును, 

దుష నెనవు, 



దరద § ] తెలు 

ద్వంద్వము, రెండు కీతోష్లాదుల్కు 

ఇద్దజు ఒకరితో నొకరు చేయు 
యుదము, 

ధి 

చ్వాదళక ము, పం డెండు. 

ద్వాద కాత్ముండు, నూర్యు (డు, 

ద్వాదళి, పక్షమునందు పం డైెండవ తిథి, 

చ్వారబంధము, వాకిట నిరు పక్క_లను 

(కందు మోదుల నమర్చిన కొయ్య 

చటము, 
లు 

ae 1 

ద్వారము, వాకిలి ఉపాయము... ను. 

a (కి ఫు, ద్విగుణము రెట్టంపు 

ద్వితీయ, భార్య, విదియ, రెండవది. 

ద్విపమూ, దీవి పులితోలు, 

'బ్వేవము, శృతుత్వము పగ, 

"తమిళము 

షగంకు, ఇర స్పై ఒజకవరుడన్ మ్మృటొరు 

ద 

పన్ని రెండు, 

నసూరియన్ , కదిరవన్ 

దువాదళి, ఒరుతిథి.(పన్నెండాం తిది, 

దువాపరమ్స్ ఒరుయుగమ్, 

దువార గె, న్గుళె వాయిల్ , దువారబందం, 

ను ళ₹ వాయిలు కు ఇరండుపక్కు_ముం a లా 
చీరు ఆడి త మరచ్చట్లమ్. న. యావ లు 

గువారమ్, చాయిల్ , 

ద్వి 

టీంఫు, ఇరెట్టింపు 
ఇని౦ డామ్ ఇరండావగు, 

ద్వి 
తీవు, ఫులియిన్ తోల్, 

ద్వే 
జి కే 

చెటు RA పగమె. 

ఎరడు కీతోవ, నుఖదుఃఖ, ఇ బృో 
b=) 

ఆకువ జగళ, మొడువయుద, 
yy 

పక్షగళల్లి వాన్నెరడ నెయ దినగళు, 

చాగిలు మేలె ఇళ బిగవిద ఆడ్డపట్లి 
గళ, ద్చారబంధ, | 

1 బాగలు యు కి, 
] అనాలి 

ఎరడు సల, ఇమ్మడి, 

| పత్ని, విదియ ఎరడ చెయడు, 

ద్వీప, హులితొ గలు, 



జక ] టింగు 

చ్వ్వైలము. జీవాత్మ పరమాక్శలక 

భేదము చెప్పెడి ఒక మఠము ఓళా 

నొక వనము, 

ద్వ వ్ట్ప్రము, ఆ" మము, రాగి, 

ధట్టముం 'సమూవా ము 

ధత్తూరం, ఉమ్మెత్త, 

ధనంజయము, ఒక ఊపవాయువు, సర్వ 

విశేషము మది చెటు, 
దడ అ 

ధనంజయ పురము, అగ్విపర్వతము, 

ధనమా, ఆవులమంద్య విత్తము ఆస్తి, 

భాగ్యము, 

థను ర్వా యువు, ఈడ్బులుగల చాత 

రోగము, 

ధని, ధనికండుం 

ధరణి. భూమి, 

ధరణీధరు డు, విష్ణువు, శేషుడు, రాజు, 

ఢరి|తీ. భూమి, 

ధర్మము, పుణ్యము, న్యాయము, స్వా 

వము, ఆచారము, చేవో క్షవిధ్ధి ఉప 

నిషత్కు యజ మమ్ము విలు, 
అవే Ce లగి 

ధర్మక ర్త 'దేవళ మందలి శార్యనిర్వావా 

కండు న్య్యాయమున తీస్చరి. 

త మిక వః. 

ద్వై 

బీవాశ్మావుక్కు_ం పరమా త్మావువ్క_ం 

చేటుమె కూఆఅంం ఒరు సమయం, 

ఒరు వన త్రీన్ పెయర్, 

ద్వ్య 
సిందు సెప్పు 

ధ 

గంబల్ , 

దనంజయన్ , అర్చ్బునన్, త్రీ ఒరు మర 

లెన్ “పియర్. 
జానీ 

దనంజయపురమ్, *నెరుప్వుములె, 

సాతుు ఆనీ, సంపతు, "సిల్వ ష్, 
అటో అజాత టి 

పాక్కి_యం, 

ఒరు నోయ్, 

పణశ్కా_రన్ , 

బూమి, 

"సరుమాళ్, ఆదశేసకా, ఆరళఠా, 

బూమి, . 

దరుమమ్, పుత్తీయమ్, నియా య మ్, 

తణ్ మె ఆచారము వేద తిల్ 

హారియబడి, వేళ్వి అంబు, న 

దరుమక ర్త, కోవిల్ గ ళిల్ శారియ సర్, 

| నియాయం కూరుబవహ్, 

/ 

ఫ్ 20 

కన్నడము (ధర్మ 

| 

శా|మ్మ కెంచు, 

గుంపు. 

ఉమ్మ రే, 

ఒందు ఊప వాయు _సర్వవికేవ, మద్ది 

గద, 

అగ్నిపర్వత, జ్వాలాముఖి, 

ఆకళ మంచ విత్త వాణ్క (సిర, చరాని 

గళ్ఫు భాగ్య, జమిీను, 

కె కాల్ ఎ ళెయువ వాతే వ్యాది 

వాణ గార, 

భూమి, 

విష్ణు రాజను, సును, 

భూమి, 

పుణ్య, యజ్ఞ న్యాయ, బిల్లు స్వ భావ 

ఆచార, జేదో కపదతి, 
ఆత థి 

ధర్మక శె, జేవాలయద శార్యని ర్యా 

వాక, న్యాయదక్న, 



ధర్మ ] తెలు 

ధర్మసంహిత, మ న్నాది ధర్మశాస్త్రము, 

కృతి 

సృతేము, 

ధవళము, తెలుపు, తెల్లనిది, ఆంబోతు, 

అన్నదానము చేయు 

ధాత, (బ్రహ్మ లక సంవత్సరము, 

భరించు వాడు రశ్నీం వువాండు, 

ధాతువు, వాతము లోనగువది _గెరిక 

ధాతువు, పృథివిలోనగునవ్వి త్వ్క 

లోనగునవిి భూధాతువులోనగునద్తి 

నాడి. 

ధాన్యము. కొలుచు, గోధుమలు మొద 

లగునవి, 

ధారణి. భూమి, 

థఛారాళము, అడుపాటు చేని, 
ళకి 

ధార్మివ:డు, పుణ్యాత్ముడు, 

ధిశ్శారము, తిరస్కారము, 

ధీమంతు(డు, విద్యాం నుండు, బృవా స్పతి, 

బుద్ధిగ లవాయడు. 

ధీరము, ధిస్యముగలఅ, తెలివిగల, 

TD—41 

తమిళము 

మవ ముదలియ అజినూల్ గల్. 

దరుమస తీరక, అన్నదానం చెయ్యుం 
అనాటి 

స తిరమ్, 

వెల్ మె, 

రె 

పిరమ్మ౯-, ఒరు వరుష త్రీకా షపెయర్, 

శాప్పా టుబవకా, 

దాతు వరంబు, ఇర సమా" ఏళ్కు మణాదె 

ఐన్సు దాకు, మొత. ళమరమ్, శావి 

క్కు_ల్ పొన్నాది ఏళు, చుక్తిలమ్; 

ఒగు నుడ శ్రీలా కుర్, 

నిల్ సోదుమె ముదిలియచై 

రామి, 

దారాళమ్, ఉర్చాగమ్, పాలివ్రు,ు చెరి 

యము ఉదారమ్, 

ఫుణియ వాడా, దర్శం "శఇయ్బవకాం 
a 

ధి 

అలట్సియమా? వ్వీళుదల్. 

థి 
ఫులవకొ దేవర్ గళికా ఆశాకా, బుద్ది 

శాలి, 

"చె రియముళ్ , 
కు cn 

: 82] 

కన్నడము ( ధిరము 

మవ ఇత్యాది ధర్శశా స్త్ర స్థలి. 

భర్మసత్ర, ఆన్న డాన్క కాలె 

బిశెబణ, ఎతుహోొడ, 
శ్ par 

(బహ్మ థఛాతు 'సంవశ్చశ, ధరినువను 

రక్నీసువను. 

“త్తే పీత్త శేష్మ 3 స్సు, లోవా ళు 

భూ ర్భదల్లి గువుద్యు చర్చ ఇత్యాది 

భా౫గళ్కు నాడి, 

ధాన్య, శాళు, బర్త ఫేభు మె ఇ త్యాది 

కాళు, ' 

భూమి. 

అడ్డ ఇల్లచె ఇరువుదు, 

క్ర కాక, థార్మిక, 

| నిద్వాంసను, బృవాస్పతి బుద్ధినంకే, 

మైగ్యనక్షు జ్ఞా ననుర్ల్, 

| 



"శుక ) "శెలులను 

ధుతము, కదలింప౧బడీనది, 

బడినది, 

ధూపము, వాసనగల పొగ, 

ధూమకేతువు. ఉత్కాతరన్వు ఆగ్ని, 

తోకలచుక్క... 

ధ్యూర్తుడు, జూదరి మోసకాండు, 

భూళి, దుమ్ము. 

"దీనువు. లేంటియాన్ర, 

చైవరేము. స్రస్వరముఖలో నొకటి, 

రతీ, పదత ధోరణి, పద్ధతి 

ధాకము, కడుగ (బడిని తెల్లనిది, 

విదునవన. 

“ఈశఈమిళము 

ఈ క ల ॥ అశేక్క ప్పట్ల దు విట్రువిట్టదు 

దూ 

దూబమ్్స్ మణంని టెంద పు 

దూమ కేతు ఆగి, వాల్ వెళి, 
౧ ౦ - 

క్కు రి, 

నూదాడు బవకొ, మోక క్మా_రకా, 

ఫుళుడి మౌళ్ళి దుంబు, 

[0 

చైవదమ్, ఏళు సురంగ లిల్ ఒ మ, 

లిలకీ 

కన్నడోము 

లిసల్పట ఏ కద ల్పట్లదు అలాడువుద్యు 

ల్పటదు, 
లది 

వాసవయు కపకొ గ, ధూప. 
వావి 

జూజాడువను, మోసగార్మ 

ధూళి, 

సల్గాగోవు, 

స ప్ర న్వరగ ళల్లి ఒందు స్వం, 
అనాటి 

పదత రీతి, 
ధి 

[థో 

డడ 

తొొశిదద్దు కళుసిరుపుద్కు బెళ గరూవుదు, 



శెలు లస ధ్యాన) 

ధ్యానము. చజేవురి ధ్యానించుట, 

అస్తాంగ యోగములో నొకటి, 

ధ్యేయము, ధ్యానింప6ంద గినది, 

ధ్వంసము. నాళము 

ధ్వజుడు, కల మ్మెడువాండు, 
య 

ధ్వని, శబ్దము, చప్పుడు. 

ధ్వాంక ము, -ఏీంకటి. 

నంజు, నంజుకొనువ నువ్వు విషము, 
అటో 

"నెత్తునుు వచ్చి లెల్ల పాజుట, చప్ప 

రించచు, 

నంజుడు, మొం సము. 

నందన, కూతురు ఒక సంవత్సరము, 

తమిళము 

య్యా 

దియానమ్్ కడశ్రళ్ చిందనె, అట్టాంగ 

యోగ త్రిల్ ఒను కడవ్వుళె మన 

దిల్ నిని తేల్, 
ర టి 

ధ్య 

ధ్య 

నాళం అళిప్వ, 

కల్ వర్ పవకొ, 

శ తమ ఒలి, 
న! 

డు 

ఇరుల్ . 

ఇర త్రేం ఇల్లా ద దాల్ ఉడల్ 

వఘుతువ్న్చోవదు, 
నానాటి 

వమామిసమ్, ఇ రె చ్చి 

మగల ఒకు వుడ త్రీకా "పియర్, 

నందనము, ఇంద్రుని యుద్యాన వనము, 

న | 

కన్నడము (చండ 

ధ్యాన భ నవద్ద్యావు అ స్టాంగయోగద 

జందుఫెగ, ' 

ద జలా వామ. లం లాను 

రా అ లె 

(నాళవు, 

డీగారవన్యుూ మద్య మారువ నం 

శబ పసపష్కళు, , ద ఖు 

క తలు, ఇరుకు రాతి. 
అబే 

నందనమ్మ్ వూందోట్లక్, 

> 
శా అ 825 

నంజు విదమ్్ తీమె, నంజూకొ)_ డి, మద్య నూంపద జతి," నప్పు రిసూవు 

ద క్కా చచ్ని ఆధ వా పల్లె మద్య 

విప్ర ర కటీణవాగి వవహీన వాగు 
_ ల 

వును, సప్పరసు, 

మాంస, 

మగ ళ్యు ఒందువర , 
యె 

ఇందన తోట, 



*“ నంద] తెలుగు 

నందనుడు. కొడుకు సంతోషించు 

వాండు, 

నంది, శివుని వృషభము. ఎద్దు, మజీ 
ది అ 

వైటు, 
లు 

నందివర్గ నము, ఒఓకానిెక వూ జట్లు, 

నంది, విష్టుపూజపండు. 

నకలు, మొతృళనుచూ చచి (వానీన 
ప(త్రిక, 

నకిషీ. నగిషీ, చెక్క_డపు పని, 

నక్షత్రము, అశ్విని మొదలగు రిక్క, 

నఖము, గోరు, 

నగ. భూవణము లోవాప్మాత్రము, 

నగదు, రొక్కము, 

నగధరుండు, విష్ణువు, 

నగము, కొండు చెట్టు; పాము, 

నగరా, న గారా వాద్యము, 

నగరము, పటణము, 
రు 

నగరి, పట్టణము. 

నగ్న. దిగంబర, 

నగ్ను (దు, బుద్ధ దేవుండు. 

నజరు. (పథువునకి చ్చెడు కానుక, 

నటనము, నాట్యమూ, నటన, కపట 

(పవ ర్రన, 

నటి. వేశ్య నట్టువుని “పెండ్రాము కాకి, 

నాట్యము చేసెడి స్తీ" 

నడ, నడక, గమనము, నడిబెడి | త్రోవ, 

(పయాణము, 

సడతీ, నడవడి (ప్రవ ర్తనము, 

నడిమి, మధ్యము, 

తమిళము 

నందనక్కొా పుదల్ వకా, కణక్కా సంతో 

షీిప్పవకా. i 

నంది ఎరుద్కు ఒరు ఆబు, ఒకు మే, 

ఒరు ఆరశకా, న్ 

నండియావర్ష నమ్, ఒరు వూచ్చెడి, 

నంది “పెకుమాళిన్ ఉరుక్క_ళ్, ఒరు 
చేదువ ఆబిశకొ, 

నకల్, 

నకిషీ, వేలె ప్పాడు, 

నద్చె త్తిరమ్, అళ్విని ముదలియ వై, 

నాఠడామికా తరగ పొందు, 

నగమ్్మ విరల్ నగమ్,. 

నే, 

రొక్క్ళమ్, 

పెరుమాళ్, 

మల, వెడి, పాంబు, 

నగారా, ఒరు పజ 

నగరమ్మ్ పట్టివమ్, ఇరాళమనె, 

నగరి పటినం, 
రు 

నిరువాణమ్, 

బుదపి రాకా. 
లు 

అరళ నుక్కుు ఆళివ్క ౦ శాణిళకె హా * 

నడనమ్స్ వాటి కమ్ కూతు, "సేర్మె 
౬ చు Cn 

యిలాద నడ తె, 
య జ 

నడికై, "పెరుమె, నాట్యం సెయ్యుం 
జణ్ , 

నడక, చెల్ల, సంబవిక్కు., వళంగివర, 

నిగళ్ దుకొం డిరుక్క, 

నడ త్రై, నడక్క్క_ చ్చెయ్య,. 

నడుపీల్ , 

ఫ్ వత్స 

కన్నడము ( బశీషీ 

మగ నసంతోషిసువను. 

బసవ్క ఎతు, ఆలదమురగి, 
వనీ 

నంగివరన గడ, 
థి 

విషుభ క్క వూజూరిం 
ta వాలం 

నగిషీ, E తేలు 
(ర 

ఈ గురు, 

న గ్గ బడ పె, లోవాద పా తే, 

విషువు. ష్లువు 

పర్వత గిడ, వోవు, 

!పర్కె నగారా, 

పట్టణ, నగరు అరమ నె, 

పటణ, 
లు 

దిగంబర, 

బుద దేవ. 
@ 

కెాణకా, 

కాగ, వేశ్య నట నెమాడువవక 
హాండలతి, నాట్య వి, 

వాక 

గమన్క నడెయువ్క దారి, (ప్రయాణ, 

er) 

మధ్య దల్లి కువుదు, 



' నడిమి ] తెలుగు 

థి 
నడువీథి, రాజవీథి, 

నత్తం గుల్తయందుండు పుగుగు, 

నత్తి, కడయడుచు మాటా డెడు వ్యాధి. 

నదము, పడమరగా పాజెడు నది, 

(మోతే, 

నది, పడమరనుండి తూర్పునకు పాజెడి 

ఏలు, 

నదీ ళాంతుండు, సమ్ముదుండు, శివుండు, 

నమస్కారము. చేమోడ్చు. 

నమూనా, మౌదిరి, పాను ఉదాహారణ, 

నమ్మకము. నమ్మిక, విశ్వాసము, 

నయనము, కన్ను, పొందించుట, 

నయము, సీత పొండించుట, లాభము, 

మృదుఠక్వము, చాక్క అంద మెనది, 

నర, ముదుమివేీ వెం డుకలయందు 

నరకము. దుర్లత్కి పాపాత్ముల శు బాధ 

పజుచు నొ కానొక లోకము, 

నరపాలుండు, రాజూ, 

నరము, నాడి, 

నశేందు(డు, రాజూ పాములవాండు, 

నర్తకి, ఆటక తె, ఆడేనుంను, 

న రక(డు,. వటువుండుు పాములవాడు, 
ఎం లు 
ఆజెడివాండు, 

నర్తనము, నటనను ఆట, 

నలువ, '(ైవ్మా. 

తమిళము 

తీవ, 

నలి రవు, 

నడువీడ్కి నడు తెరువు, 
అలీ 

నత్తె, చిప్పిక్క_ళ్ ఇరుక్కు_ం నత్త, 

నత్కి తెగువాయి. 
వ కం 

నత్త ముక pై-లోం 

వదం, తెర్కు_నోక్కి_ పాయుం ఆటు, 

నడ్కి కిళక్కు_నోక్కి_ పాయుం ఆటు, 

సము తిక్కొ పరమళివకొ, 
ఆటీ 

వణక్క_.౦, కైవవి త్రల్, 

నమూనా, మొదిరి, పిళౌొను. 

నంబి కై, విభఘువాసమ్స్ ఉటుదిప్పాడు, 

కల్ , శే. 

నయమ్్స్ మలివు, న నె రం ఇన్నమ్, 

పయక్కా మన్నే, ఉబచరిప్ప, నీది 

అళ గానదు. 

నె, మూప్పీనాల్' మయిర్ వెళు, దు, 

వెణ్ మె, 

నరకమ్్స్ పావలోగమ్్స్ పావి* శె దండి 

క్కు_0 సొరుట్లు, కడవుళాల్ అమె 

క్క_ప్పట్ల చిరైకళమ్, 

అరళన్ , 

నాడి, 

ఆరళన్ , పాంచాట్రి, 

నరకి, అద్ద కా_ర. 

నట్టువన్, నడనమౌాడువోన్, 

నదనమ్, నాట్టియమ్, ఆట్టం, 

బికమ్మన్ , నానుముగంగళు డెయవకా, 
/ 0 షష 

లీ2ఏ 

కన్నడము { నలున 

దప 

అర్థరాత్రి, 

రాజవీధి, 

బపవనహుళ్, 

తొదలు, 

మూగిన ఉఊంగర్క మూగిన కడి. 

పళశ్చిమది*గె వారెయువనది. 

పశళ్చిమది జె బిట్టు వా రెయుర నది, 

సముద్ర, శివను, 

నమస్కార, కెముగియువదు, 

మాదిరి ఆ దావారణం 

వంబి కె విశ్వా ప 

కు వోందిళె, 

వయ, త్తి హాెందిక్కా లాభ, మృదు 

స్వభావ, “గ్గ వాదుదు, వెలు వాదుదు, 

ముడికనడింద్క కూదలు 'బెళ గాగువుదు, 
య 

నరెతీ, 

దుర్హతి, పాపాళ్ళ" న్ను దొబ్బుక లోక్క 

నరక, 

రొజు 

నాడి నర, 

నేం (ద రాజూ గారడి యవను, 

నర్తకి, కుణి యు వళు, 

నటక, నర్తక్సి కుణిదాడువను, 

నట సె నృత్య, ఆరు a 

(బవ్మాం 



వలజీ ] తెలుగు 
భ్ 

జల జీలకటజ, ఓక మందుదినునుః 
య 6౨ 

నల్లపూస, చిన్న నల్ల గాజుపూసం 

నల్ల మందు, అఫిని. 

నల్త తీంగ, క మ్మేరాకతీంగ, 

నల్ల చీల. కృష్ణభూ మి, 

నవరం(భములు, జేవాముందలి తొమ్మిది 

రం థములు, 

| 

వవీనము, నూతేనము, (కొ త, 
అలీ 

నళించు, నాశమగు, 

న్వ్, నాళము, (దవ్య నాళము, 

నస్యము, ముక్కుపొడి, 

నాంది, పుంజ (బావ్మాణులు చేయునట్టి 

ఆశీర్వాదము, నాటశారంభమునందు 

జరిపెడు మంగళము, భేరి మొదలు 

“పట్టుట. 
లు 

చానేశుండు, ఇందుండు. 

నాగండు. శేషుడు, 

నాగ కే సరము ఒజళానొక చెట్లు, 

చాగదాళి, ఒకవిధమగు ముండ పెటు, 
౧ లు 

చాగబంధము, సర్నాళార రచన, 
న్న 

వాగమ' లె, జకదినుసుమ లె, 
ఛ్ చ్ 

తిమిళము 

కరుంజీరగమ్, మరందు దినును, 

నల్ల ప్పాంబు, 

నల్ మణీ కరుప్ప్వుమణి, 

అభిని, 

కరుప్పువె టిలె, క మ్మేరువె టిలె, 

కరునిలమ్, 

నవరందిరంగ ళ్ , ఉడలిల్ ఉళ్ల ఒన్నదు 

తుళిగళల్,. 

నవీనమ్, ఫుదు మె, 

ఇళ చ్చి, పరిగాసంం శిరిప్పు. 

నాళమౌొగుదల్ , అళి త్తల్, 

నటవమొవదు, 
వ్ 

మూక్కు ప్పొడి, 

నా 

నాంది పూడజె, ఓఒరుకనె పుగళందు 

పాడియ 'ఆకీర్వాదం, పదునాటు 

కరుమంగ భల ను, తర్ చిజఅష్పు 

ప్పాయిరమ్క్ తొడక్కం, భేరి, 

ఇందిరస్ . 

ఆదిశేడన్ , 

జఒరువ్నగె పూలు, 

నాగ డాలి: ల్లి, ఒరువా ముళ్ వెడి, 

నాగపాళమ్్స్ వరణనికా ఆయుదం, 

పాంబు ఉరువానదోర్. పడైక్కలం, 

ఒరు ఆయుదం, 

నాగబందహమ్స్ పాంబు వడివ తిలొ పఫునె 

యుం ఒరు సెయ్యుళ్ , - న్ 

నాగవ లి గె, ఒబరుమలి గ, ' 
ట్ి మానా (౧. 
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క ఫ్పుజీరి గె 

సర కృమ్లస An 

క ప్పుమణి, 

అపిని, (అభిని 

రేగ =, కప్వనెలం 

కణ మూగు, కివి బాయి గుద, ఉష్ణ 
(aC) | 

“ గళ్ల రంభ? భు ' 

నూతనవాదుదు హోొస, 

“పరిహాస నగు, 

నాళ వాగు, 

నాళ (దవ్య నాళ, 

(మూగినపొడి నాశళీపుడి, నస్యం 

(బాహ్మణర మం తోక ఆశీ రా ద 

నాటక [పారంభ దల్లి మాడు! 

నుంగళ వచన “భేర్సి వెంవలీడువుడు, ' 

ఇం|దను, 

శేవను, 

ఒందు హూవిన బల్లి నడ, 

 పాపాసు? భి, జూతియ కడేం ళ కల్లి 1డ్, 

వరుణన ఆయుధ, 

సర్చాశార రచ "నె. 

ఒందు బతి మల్లి గె, 



నాగ ] తెలుంగు 

నాగము, తగరము పాము: ఏనుయు, 

కొండ్క (గవాయ్కు గొండైెము తగి 

లించెడు నాగవాసము ముసెనాగ 

"కేసరము, పొన్న శెట్టు సీసము, 

నాగరము, స్త్రీలు తలయందుం చుకొను 

సర్పాకృతియగు భూషణ విశేషము. 

నాగరిక ము, నాలొ మైనది, 

నాగలోకము, పాతాళము, 

నాగలాేకము రాణి 

వాసము, వేశ్యా సమూవాము, 

నా వాసము, 

నాగ సంభవము, నీందూరము, 

నాగసకమ్, పానులవాడు ఊచెడు 

బుల్ల, 

నాగాంతకండుం గరుక్తంకుండు, 

నాగువు. నాగులబాము, 

నాటకము, [గంథవిశేవమా పూర్వ 

చరి తములను వేపములతో గను 

బజచి యాడునటువంటిది, 

నాట్యము, నృత్యము, నృ తగీక వాద్య 

ముల కూడిక, 

నాడి. నము, 

కుటుపు, ఈ నె కాడ, గొట్టము, 

గడి రుశకాలము నాది 

నాడి కణము, నారి కటుపు, 

నాడు. నాటు దేశము జనపదము, 

నాణెము, ము[దింపంబడిన రాగి వెండి, 

బంగారముల బిళ్ళ, ఇచ్చిపుచ్చు 

' కొనుట యందలి యోగ్యరి, నాగ 

రికత, 

నాదను, ధ్వని, (మోత, 

ఈమళేము 

నల్ల ప్పాంబ్బు ఈయమ్స్ కరుం గురంళ 

ఒరు కరణమ్స్ ఆగాయమహ్మ్ శుకగ్గమ్, 

నాగలోకమ్, 

“సిన్ గళ్ తిలెయిల్ విశతుక్కొ ఘుమ్ 
(a ఈ. రి య 

చాగవడిఏల్ ఒకు ఆణీగ అమ్, 

నాగదిగ మ్ 

(పాళాళమ్్ పాంబు ఉలగం, 
| 

నా॥ లోగ మ్, అంకఃప్వురం వేటిగళి౯ా 

కూటం, 
6 

నీందూ = మ్, 

పాం బాట్ట్ డఊాదుం కళల్,. 

గరుడ్న్ , 

నాగప్పాంబు, 

నాడగమ్, కళెజూవం అరుబతినాని 

లొను; కహ తం, 

బూటు 

నాటియమ్, కూళు, (నాటియం, పాటు, 
లు అత ళం ఉు 

ఇకె ఇవనెగలళీన్ కూట్టు.) 

నాడీ నాళిగె, ౫నరంబ్యూ ఉట్టుళె 

యాలళ్ నరంబు, మూక్కు_, తమరే 

తాల్, 
అలానే 

నాడిరణమ్స్ నారుఫుణ్ , 

నాడు, ఇరాజ్ఞ గుమ్స్ మరుదనిలమ్మ్ 

పరప్వూ ఉల ౫ క్స్, పక్కు_మ్, 

"ఇెంబు, వెళి తింగబి ల్, కొడు 

క్కు_ల్ వాంగల్ ౫ళిల్ నాణియం, 

నాగరికమ్స్ ఒళుక్కు_ం, 

నాదం, శత్తమ్, శోణదవ్, మందరలిపి 

న రె వటమ్, 
Bm టి . 

827 

కన్నడము [ నాద 

త్ర గె ర, హావ, ౪ చి, గు డ్డ గ వూ, 

చిలుకు తిగికిసీద కబ్బణద డాంగర 

(నాగవావు నాగ కేసర్క వకుళ 

వృక, సీసలోహ, 

నాగఫణా (బంశారద) రత్నగళ 

ఒడ వై సర్పరాప శిరోభూవ a 

నాణ్య వాదదు, 

నాగలోక, పాతాళ, 

రాణీ వాస్తు వేళ్యాలయ, నాగ సంభవ, 

నీందూర్క సీసదభ స్మ, 

హౌ అడిసువల క్క, డోది వారినువ 

సోరె బురుడె (నాగ సర, 

గరుడను, 

నాగరహావు, 

నాటకం పూఘటనెగళన్ను జేష*ంళ 
బాయిలింద హీాళిసవుదు, నడెసు 

వును, 

వృత్యగీ3 వాద్య" ళ సమ్మేళన, 

గ” ఏలి కాలు త రిపు, 
భా 

నాడియ మే లెహుణు నారలకును. 
re ఘు జా ' 

నాడు దే, జనపద, 

నాణ్య, ఆమ బెల్లి బంగార తవకద 

బిఇ, భు మారాటదలి యోగ్య తె 
cc య nn 

నాగరిక తె, 

? 

నాద క్ల 
డు 



నాథు ] తెలుగు 

నాథుడు, పెనిమిట్కి రేడు యజ 

మాను (డు. 

నాన బెట్టు. నాన౯బోయు, నాన జేయు, 

నామక రణము, బిడ్డలవ పేరుసపెట్టుట, 

నామధేయము. పేరు. 

నామము, నొసట బెట్టుకొ నిడు బొట్టు, 

చుద, 
చ 

నాయకుడు. అధిపతి, పన్నిద్దరు భటు 

అకు అధిపతి, (గేవుడు, 

నాయన, తండి, 

నాయవము, నీతి, 

నాయిక, శృంగార రసాొలంబన, 

నార, చీల్సిన ఆాటీమట్ట “వందఅగునది, 

కూరమోది పీచు ఆకాడులోనగువాని 

కు, 

నారి వింటియ లై తాడు, అదుది, 

నారిక డము, నారికేళ వృక్షము, 

నారీకుటు పు. నాడీ వణము, 

నారి కేళము, చెంకాయశెట్లు, 

చాలుకి జివ్యా. 

నాలుగు, మూండునొక్కటి, 

నాలుగుక న్ను అ వేల్చు, అగ్ని, 

జాన. ఓడ, 

నావికుడు, ఓడనడుపు వాడు, 

నానీ, పిల్లి, 

నాసీక, ముక్కు, 

నాసీకుండు, సేనాధిపతి, 

తెమిళేము 

నాదన్, కడవుళ్, శివన్ అరుగన్, 

గురు ఆరశన్, కణవన్, మూ త్తీవన్ , 

మునివన్., 

నామక రణమ్, పళంటై గ భళుక్కు “పియర్ 

శుూటువచదు, 
లు 

"జ్బైంద్రర్ , 

నామమ్మ్ తిరు నామమ్, 

నాయగ న్, అరళన్, శివన్, కణవన్, 

నాయనార్ , అప్పా (నాయినా) తంది. 

నియాయం, నీది. 

నాయగి, ఎళమౌట్రి, "పెరుయమెయిల్ నిరం 

దవళ్, మనెవి, 

నారి, పన్నాడు నాణీి, అన్ను క లీనార్ , 

నార్వి "జన్, పన్నా డె, నాణీ, పార్వతి, 

ఇడ వాసనే 

నారికేళమ్స్ తెన్నెమరమ్క్ తేంగాయ్, 

నార్ ఫుణ్ , 

“తెన్నమరమ్, 

నాము, నావు. 

నాను. 

నాన్లు కణ్ గ భుడైయవన్ ,అగిని, 

నావమ్స్ ఓడమ్స్ మరక్క_అమ్, 

నావిగన్, కడం నడ త్తుబవన్ , 

నాన్) మూక్కు_, 

నాసీరన్, పడె త్తలెవన్ , 

828 

కన్నడము [నానీ 

నాథ, గండ, గాజు యజమౌాన, 

చెచెవాక, నెసెయిడుం 

నామకరణ, కూసి ౫ హూసరన్నిడుకదు, 

ముఖదలిగు రు మాకనామగళు, 
గి అది 

నాయకన్యూ ఒడెయ వాన్నెనడు నీరా! 

గ భముఖండ, 1శేపును, యె చిం ఠి \ థె 

తేంచెం 

న్యాయ స్లి, 

శృం గారర సద ఆలంబనదలి, 
య, 

సీపు, తాళదమ స్పై, 'తెంగిన నురద వారు 

పళ నారు, 
లు 

ధనురుణ, హాణు, నారి 
(౧ ళా 

నారికేళ వృత, "తెంగినమర, 

నారు కురు, 

తెంగి సమర, 

నాలిగి, 

నాలక్క_, 

నాలు కణుగళ ేవరు ఆగ్ని, 
౧ ౧ 

'నావ్వె వాడను, 

వాడగు న డెసువను, కర్ణథార, 

బెక్కం, 

మూగ, 

సనా నాయక, 



నా నీ కలుగు 
చాటి 

బా _నీకండు. పరలోకము లేద నె6డు 

వాడు, 

నింద. దూటు, అపదూటు, 

నింపు, నించు, 

నింబము వేప చెట్లు. 

నికరము, సమావామ్ము నిధి, (శేప్పము, 

(తోఫుడుపో గా మిగిలినది, 

నికేశనము, ఇల్లు, 

నిఖిలము, సర్వము, ఎల్ల, 

నిగవాము, (తోపాటు, 'బెదరుమాట, 

మేర ఆప ౪ః'రమ్యు చంపుట, చెజ. 

నిఘంటువు, పదప దార్ధములను తెలియ( 

జేసెడు (గంథము, 

నిచ్చెన చెకెక్క_(దగిన సాధనము. 

నిచ్చలము. నిశ్చయము, నిర్దోపుము. 

నిరంతరము, 

నిత్యము లె, మలికావి శేషము, 
య cn 

నిదానము, ఆత్రపడక వఏిచారించుట, 

ఆది శారణము, 

నిదుర, నిద. 

నిదే?ము, ఆజ, పశుపు చెప్పుట. 

నిధి, పాతల, ని శేపమ్ము స్థానము, 

సముద్రము, 

నినాదము, ధ్వని, (మోతీ, 

నిన్న, కడిచిన దినము, 

నిపుణుడు. “నేర్పరి, 

TD--42 

నింద నె, ఆవదూరు, 

నిప్ప రొపష్ని, 

వేప్పమరమ్. 

నిగరమ్క్ సమూగమ్, నిది సిజస్షదు; 

కూటం; 
లు 

వీడు, 

ఎలాం, 

కట్టుప్పాడు, దండ నై, తోల్వి. 

| అకరాది, నిగంటు, సార్క_ శిన్ పొరిళ్ 

గలి విళశవ్క_ం నూల్ , 

ఏణె, 

నిచ్చ్నయమ్, ఊటుది, తీవ్చ్కు నియమమ్. 

ఉణ్ మె నాణయమహమ్, 

ని తియమలి, ములిగి, 
ఆట య ne 

నిదానము, నిచ్చయమ్, సీర, నీర్ 

మానమ్, సమమ్, పిరమాణమ్, 
నోక్కు_మ్. 

నిత్తిరె, ఈ బిక్కుమ్. 

ఆక్క కటశే, 
మెలా రం సాలా 

నిదా బొక్కిళమ్, నిరెవు; పొన్, క డల్, 

ఒలి, శతం, 

చేటు, కడందనాళ్. 

నిప్రుణన్ , ౌట్టిక్కారి న్ 
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కన్నడము (నిప్పు 

పరలోక విత ఎందు వాదినుకను, 
రగ 

నించ్కా దూశ్వు అప వాదు, 

తుంబు, 

చేవ, బేవినముర, 

సమూహా, నిధి, చేమ తరుగు పోదదడ 

"ముల ఊళ దిద్దు నికరవాదుదు, 

మౌని, 

ఎల్ల సర్వ, 

అపళార, కొల్లువుదు, సెరె, | 

కోశ పద మతు అరగళన్ను బరెద 
అటి @ి 

(గంథ, 

నిశ్చయ, నిరోష, నిరంతర, 
ది 

స్వాభావిక స్వభావ... 

యావాగలు హూూావు కొడుక మల్లి గె, 

బగాబగయ బణ్జగళ పారావినగిద, 

సావకొాళదింద విచారిసు, ఆనకారణ, 

ని|ద్క నిదె, టీ గటి 

ఆజ, కళుహిసు హీళు, 
షా 

బచ్చిట్ర ధన ధాన్యగుళ, స్థాన సము ద? 

ధ్వని, సప్పళే, 

నిన్నె, 
| దశ్ను ని పుణనుః 



నిషా తెలుయ 

నిపానము పకువులు నీళు శానట కై 

ఏర్పజ చిన తోటి, 
వ 

నిప్పు. అగ్ని, 

నిప్పుపెళై. నిప్ప కలుగ 6 జేయు పుల్లలు 

గల చిన్నప మే. 
కు 

నిమి త్తీము, కారణమ్ము శేకునమ్ము 

గుబుతు, 

నిమిషము. ఇప్ప కేయుట, 

_నియమనము, నియమించుట, ఏర్పాటు, 

నిరంకుశ ము, అడ్డము లేనిది, | 

నిరంజన. పున్నమి, 

నిరంతరము. దట్టము, ఎడ తేగనిది, 

తిమిళేము 

నిపానమ్, చూడుళ™లొ తణ్లీక్ కడిప్ప 
a 

దర్కాగ ఏర్పడు త్తప్పట్ట తొట్టి, 

అగిని, 
౧ 

నిమి తమ్ కారణమ్ కకునమ్, 

' నిమిడమ్, శాలనుట్పం, 

నియమనం, కట్ల. _ 

నిరంకుళమ్స్ కటుప్ప డాయమె, 
ళా ముం 

వెన్నిలా. 

ఎప్పాళుదుమ్, 

నిరపర"ధి 

నిరర్భకము, (పయోజనము లేని డి, 

నిరవద్యము, ఆకేపణ లేనిది, 

నిరవధికము, మేర లేనిది, 

నిరశనము, ఆహారము తినక యుండుట, 

నిరసనము, తిరస్కారము, ఆశ్నేపమ్ము 

ఉమియుట, శాదనుట, 

నిరాకరించు. తీరస్కు_రించు, 

నిరాశారుండు. ఆకారము లీనివాండు, 

పరమౌొత్ముండు, విష్ణువు శివుండు, 

నిరాదరణ, నిర్గత్న్యుము. 

నిరాయుధము, ఆయుధము లేనిది, 

ని రాళ, నిస్పృవాః 

నిరాశ్రయు(డు, ఆశ్రయము లేని వాడు, 

నిరాహారము, అహారముళేనిది, 

నిరుద్యోగ ము, ఉదో్యోగము లేమి, 

నిరోధము, అడ్డు చేటు, 

నిగప రాది, 

en 

మరుప్బుఇల్లా మె. 

వరంబుఇషలాదదు. 
(ap) 

ఆగారం ఉఊట్ కొళామె, 

ఉదాసీనం, ఇ లే ష్నను సాలుదల్ , 
Par] యm 

మరు తేల్ , 

ఉరువమిల్లాదవన్, పరమన్్క్ పరమ 

శివన్, పెరుమాళ్, 

ఆదర బ్రైయిల్లా మెం 

ఆయుద మిని, 

| న్ . 

నిరా కే, 

౧౧ = 

చేళెయిలామె. 
య ౧M య 

“880 

| 

శన్నటము (నికో 

వాసు, దనకరుగళు సీరుకుడి యువ 

తొటలు, 
హ్ 

ఆగ్ని. 

_ (7 ల 

నిమి త్మ కారణ, శకున, గురు, 
pane. ) " “జానీ 

కె ప్పెహావవుదు. 

ఆడలిక, ఏర్పాటు, 

అడ్జైలదదు, 

'పహుణి మె, 
ఇ 

దటవాదదు, ఎఆజెఇలదు, 
ళం a) 

ఆప రాధవిల్లదు, 

నిరర్ధక, నిష్ప్ర్రాయోజక వాదుదు.. 

ఆ తేపణ ఇల్ల దుదు, 

ఎలె ఇలదరు. 
య య 

ఆన్న, నీరు బిట్టుబిట్టు ఇరువుద్కు "నిరా 

వార, .. 

తి-స్కార, అశేపక్కౌ ఉగళువదు, 

తీరస్కు_రిసు, 

ఆకారవిలదవను, పరమశివనుః 
లగి 

నిర్ణమ్యే, 

నిరాశ నిస్పృ హా, 

అఆశయవిలదవను. 
ట్లు య = 

ఊద్య్యోగవిల్లదవనుు ఉద్యోగ వల్ల జె: 
య య | 

ఇకువుదు, , 

అడి నేడు, 
Gs 



నిగ్గఆ ] "తెలుంగు 

నిర్ణలము, జలము లేనిది, 

నిర్చించు,. జయించు, 

నిర్తీ వుండు, జీవములేని వాడు, 

రయము, శచయము, నిర ము ఏర్పాటు, ని చీ 

నిర్ణయత, (కూర భావము, 

"రేశ ము, పట, ని రైళము ఆ, చెప్పుట 

నిర్భ యము, భయము లేనిది, 

ని ర్భాగ్యుండు, భాగ్యము లేని వాండు, 

నిర్విఘ్నము, విఘ్నములేనిదిం ' 

నిలయము, ఇలు, 
య 

నివాపము, పితృదేవతల కొల తిలోద 

కములిచ్చుట మొదలగు కర్ణము 
క 

నివాసము, ఇలు, 
య 

నివేశనము, ఇలు, ఇంటిస్థలము వొరవ, 

ఎత్తిన దండు విడినీన పాళిము, 

పండి, 
య 

నిశ్చిరీము, నిశ్చయింపంబడినది, 

ని శేణి, నిచ్చెన, ఈత చెట్లు, 

నీచు, కంపు, మొంసము, 

నీతి, న్యాయమా, పొందించుట, 

మర్యాద, 

నీరు, అల్పము ఉఊదకము, కన్నీరు 
మూత్రము, సారాయి. 

నీఖకంఠము, ముల్లంగి, నెమలి బంగారు 

పీచ్చుక కాటుకి పిట్ట పాము, 

నీలకంఠుడు. శివుండు, 

నీలము, నల్ల ణాయ్యి నీలి కొట్టు, నలుపు, 

నీళ్ళు, జళముటు, 

తమిళము 

ణీ . కళ్లోర( టదు 

నెటికొళ్లు, 

ఊయిరిల్లాదవన్ , 

ని చ్చయమ్, ఆరాయ్వు, తీర్చు, 

కొడూర బినె 3 
ఆజ లా 

నిరేశమ్స్క్ ఊదేశితు హటుదల్,. 
ళు ఊఉ ఎని 

బయమిలా మొ, 
చంది కలా 

నదంగల్ యిలా మె. 

నిలెయమ్%ు వీడు. 

నివాపమి, శిలోదకమ్ పితరర్ ౫ శుక్కు_ 

తరుం తర్పణ జలం, 

నివాసం, వీడు, 

ని వేశవమ్, మౌసే పడెపీడు, 

ఏణి, 

౧ 

యు 

జ ఖో 

నియాయం, నీతి మరియాచై 
> 

అబ్బహ్ తణీర్క్ కణీర్క్ మూ తిరక్, 
ఖు లా వళ ఆక 

సారాయమ్,. 

ముళ్ళంగి వముయిల్ పొాంబు, క 

పరమళివన్ , 

కరుంగల్ , కరుప్టు, 

నీర్ జలమ్, 

ఫ్రీశీ1 

కన్నడము [ నీలము 

సీరిల్ల చె ఇరువుదు, 

జయిసు"గలఏ, 
యm 

జీవవిలదవను, 
య 

ఏర్పాటు, నిర్ణయ నిశ్చయ, 

నిరయతె, 
ద 

|నిశేశ్క ఆజె, 
ఏ Ew 

నిర్భ య, భయఇల్ల దుదు, 

మనెం 

నివాప, పిశ్ళ దేవత ౧ ళి7 తిగోదక-.ళ్ల 

సీ డువుదు, 

నివాసం, గృహ. 

మని నెలవు, దండువీడిసద పాళ్య్క 

మదు వె. 

నిశిత, నిళ్లి నలృటదుం చలో? ని సాయి ల్పట్ల 

ఏణి, ఈ చిలుమర, 

గబ్బు మొంస, 

నీతి, మర్యాడ, 

ఆల, మద్య, సార్కా నీర్కు కణ్లీర్కు bs 
ముల్లంగి, నవిలు, బంగారద వా క్ 

కబ్బహాక్కి_, వోవు. 

శివను, 

నీలదవారళ్స్కు నీలిగిడ్య కప్పు, 

జలగ ళు 



నుంగు, ము రజెః 

నుతి, నుతి, సో(తేమ 
a.) బాలి 

నూక, తండుఅక ణము. 

నము, 4కొ త, నూర నము, కొత్త 

నూలు, (ప తివడికిన నూలు, 
అనాటి 

నూవులు, తిలలు. (1 ' | 

నృఠ్యము, నాట్యమ్మా, . 

నృపతి. రాజ్ఞా 

నృపాలుండు, రాదా, 

నృసింహుడు, విష్ణువు, నర్మ శేషుడు, | 

| 

॥ 

“సగడి,. ఆడవిలో (కూరమృగములు 

బెదరుటప చలిశాచుకొనుటపను 
చేసెడి మంట. 

“జేంజలి. మనోవ్యధ, Te 

నస్న~డు సంభ వించు, 

“జితురు, ర కము. 
ని ర.) 

నినురు, పకువులు కొంచెము నేనులి 

జీ 

" 

1 

r 

తీన్నడానిని నోటికి" శొచ్చికొని 

fn 

చారీియమస్, 
లు 

అరళన్, . 

ఆరళస్, 

నరనిమ్మన్, పరుమోూల్, ' 

లా ఇ 
ళో ళ్ 

4 

Ma + 

an జ్ శ శల ' 

నెగిడి నెరప్పుకవె, 

“నెంజా. - 

|నిగళ్, ేరిడు. 
శ ఇర తృహ, ఉదిరమ్, 

అశెప్పోడుదల్, - మొడుగళ్ కొంజం 
తీన్రదుం అవశ "పోయినుళ్ కొండు 

సీకి 2 

తాళ దవాణ్రిన నుంగ్వ్పో 

స్తోత్ర. 

నుచ్చు. 

| హో సదు 

వా తికడకిద నూలు 
+ వాటి 

ఎళు, 
య 

"1 అర సను, 

నరసింహా చేవరు, 

అడవిమృగగళన్ను ఓడినువుద క్కె 

హోకిద ఒ లె, . 

“మనోవ్య ధె. న. 

నంభవిను, 

(అ క rt లగ 

నాశ 

మేవు మెలుళాడువుదు, 



'శములి] “ తెలురక 

మరల చక్కలగా నమలుట, 

“నెమలి, నిమిలి మయూరము, 

"నెమలికన్ను, వం దికము, 

"నెయ్యి, నేయి, 

చేజవు. వూ ర్తి, వ్యాపనము, అధికము, 
యు కమ్ము విశాలము, 

నిఅ వేటు, ముగియు, నీదొంచు, 

నిటి, అందము, ఆఛారేము వ 

కచ్చ క్రమము, 

నిల, మాసము చందుండు, 

=) 

స్య 

ఓ 

ఖ్ 

త i “ శో క్ 

"జీతము, కన్ను, తరి తాడు, 

చనేపాళము, దేళశవిశేషను, ఒక రాగము, 

బ్ఞనీముము, నియనుము, - 

“నేరము, తప్పూ అపరాధము. 

చీల, భూమి, (ప దేశము, దూరము, 

నె వేద్యము. ని జేడింప(దగిన వస్తువు, 

"ag 1 © 

గ్ 4 

న్. ట్స 
గ్ 

ళ్ న 

నొప్పి, బాధ్య, ఒప్పమి ఆపద, 

తమిళము 

వందు పిన్నర్ న్యనాగ మెను 

సాప్పిడువదు, 

మయిల్ , 

మయిల్ కణ్ , 

సెయ్, 

నిరెవు, ముళువుప్పెర్క "పెరుగు తీరు ప్రి 

యాగ పరిపూరణవొ గ, 

కుళుక్కు_, వళి, నీది *నెర్తి గుణమ్, 

నెలా మాదమ్స్ చందిర న్ 

* 3 | 
చే a |. 

(4 

క్, పట్టుతుణి, 

శీపాళమ్మ్ ఒరు నాడు ఒరు రాగమ్, 

నీయమమ, 

శరమ్ తవట్రు, అవరాదమ్, 

నిలమ్స్ బూమి దూరమ్, ఇడమ్, 

నె 

నివేదనమ్్ నెవేతిరుమ్స్ దేవరుక్కు 
యె న్! , . 

నిమారం, నిట్టూర ౦, నమనంనోవా! 
‘© !r 4. | 

పేచ్చుద్గల్ 

కన్నడము “టొప్పీ 

నవిలు మయూర, 

తుష్ప, . 

పూర్తి, వ్యాపీన్కు- వ్్ల్యం ఆధిక, 

యుక్త, 

ముగిది రె,- నీద్ధిస + 

వెలువ సాగన్కు ఆచార్య వ 

వచు?, పదతి, చి థి 

త్రుగళ 

మాస, చందనుం నః 

| దరి, కు దడ, వా 
భా (౧ 

డేశవి శేవ, ఒందు cn 

నియమ. 

తప్పు అపరాధ, 

"నెల, భూమి, (పడే, దూర, 

ఈ గు, ఎల, 

'నోవుళఆ పత్తు, ఒప్పదె ఇరువదు, 



వోనీ ] తెలుగ 

వోంత, సోము, నోంచుటం 

షోటగాడు. షరాబు, 

నోటము, నాణేములను సరిచూచుట, 

నోటీబీగము. చేవశాపార్గన కె కటు 
@ = లు 

కొనిడు లోహ ప్రుతీగ, 

నోరుమూయు, మొటలాడక యుండు, 

నొక. నావు ఓడ, 

నౌకరీ, ఉద్యోగము, 'సేవం 

నౌకరు, సేవవ(డు, 

నౌబత్తు. చర్మ వాద్య విశేషము 

న్యాయము, తగవు. 

పంక జము, అనుర. 

పంచ. మను, 

పంచకము, యుద్ధభూమి; ఏదు, 

పం చగవ్యము, గోసంబంధి వ స్తువులగు 

అవ్చపే;:డు పంచితము పాలు 
— శా అ. 

ఉమిళము 

| మ 

oY || | 

' | 

lt 

| 

నోంబు నోర్పదు, 

నోట్టం పార్చవన్ , నరాబు, 

నోటమ్స్ చాణియంగ శె సరిపూ రల్, ' 
లు a అవి 

వాయ్పూటు, వేణుద లె కెలుత 
లు BR ౬ ఎవి 

వాయిమ్మ_ పోట్టుక్కొాళ్ళుం కంది, 

వాయ్. 

pe.) 

ర్సీడమ్, 

'సేవగన్ పణియాళ్, 

నౌబతు ఎనిర వా సియహమ్వ్ 
pa. OO ఇ 

వా తియం, 
లీ 

ES 

నియాయమ్, 

ల 

ఆమరె, 
మ్... 

వను, 
లి 

పోర్క_ళమ్, ఐన్లు, 

పకు సంబంచప్పట్ట వె, శాణ్రి పంచిదక్కొ 

పాలా తయిర్, "నెయ్యి ముదలియ' 

" శీ4 

| 
[| 
శ 
1 

| హారె క, 

] . నాణ్యనోడువను, వరాబు, 

నాణ్యగళ న్ను పరీతీ సువుదు, 

చాయిబీగం 

తి లఅలచాగిలు, 

చాయిముచ్చుః 

దోణీ, వాడగుం 

నౌకరి, నీవె ఉద్యో”, 

పరిచారక, 

నౌబ తు, నగారా 
| అవి 

న్యాయ, కలవా, 

తావరె, 

ఐదు, 

వఐదినగుంపు యుదపం౦ం చక, యక; 
థి గ 

భూమి, | 

| ' తుస్ప స్వల్బు సేరినీద పవి 



పంచ] తెలుగు 

"పెరుగు నెయ్యి ఈ  అఆయిదును 

జేరిన దాని పేరు. 

పంచఅత్సణము, పురాణము, 

పంచవరములు, ఐదు వరములు, 
లా ళం 

పంచాంగము. తిధి వార, నక్షత, 

యోగ, కరణముల తెలియం వే సెడు 

సాంవత్సరిక (గంథము, 

పంచామృత ము. పాలు పెరుగు తేనె 

జలమును గఅనీన దె వాఖిేక 

(ద్రవ్యము, . 

పంచాయతి, న్యా యముతీర్చుట కె మధ్య 

స్థముగా చేర్పడిన ఐదుగురి కూటమి, 

_పంచిపెట్లు, పంచు, భాగించు, 

పంచి వేత, పంచుకొొనుట్క భాగములు 

వేసిక్రోనుట్క చందా. 

పంచె, అంగవస్త్తము, 

పంచదార, శర్క_ర, 

పంజరము. శరీరము యొక్క_ యొముకల 

గూ (డు, 

పండితుండు, చదుకరి, నిద్వాం నుండు. 

పండు, ఫలించు, పండ బారు, శయనించు, 

ఫలము, 

పండుగ, ఉర్స వము, 

పండ్లు, ఫలములు దంతములు, 

పంత, స. దిగత, 

పంతము. పోటి, (ప్రతిజ్ఞ, విధము, పౌరు 

షము, 

ఇ పంతులమ్మ, ఉపాధ్యాయిని, 

పంతులు కొందణు (బావ్మాణులలో 

గొప్ప యు ద్యోగస్థులక వూజ్య 

వాచకము. ఉపాధ్యాయుండు, 

తమిళము 

ఐందుం చేర్ న్షదు, 

పురాణమ్, 

ఐందు నిరంగల్, 

పంచాంగమ్, తిది వారం, నచ్చ తీరం 
ఇటు 

ముదలానవెగ ళశెళాటుం ప్ర తేకం, 

పంచామిరుదక్, పాల్, శయిర్స్ తేన్, 

తణీర్ కలన అభిపేకప్పాకుళ్, 
ల్ © 

నియాయం 

ర్మా_గ ఏర్పడు త్తప్పట 

డను కూటమ్, 
రలు ౬ 

పగిర్ ను విడువదు, 
(a) 

పంచాయతి, -వొల్ వద 

ఐను "పీకు 
@ 

పంగీడు, చందా, 

)ఆఅంగవ తిరమ్, 
శాలి 

శర్క_ రె, శీని. 

పంజరమ్క్ ఊడల్ ఎలుంబుకూండ్యు పషీ 

గె నె త్తికమ్కు_ం గనాంకు. 

ఫులకన్ * 

వళి చ్చల్ , 

పలే౦ం, 

పండి. 

పళంగల్ , పర్ గల్, 

సందేగం, 

పోట్రి, శపదం, ఆణ్ మె, 

వాద్యారమ్మా, టీచరమ్మ, 

వాద్దియార్ , బిరామణర్ గళిల్ సీఠఅ శె |(దాహ్మాణర బిరుదు వాచకళబ, 
a ది 

"8895 

కన్నడము (పంత 

జెపధి, మెలిగ హోదమేలె దోష 

వీడువదక్కె_ పంచగక్య సేవిస చేవ, 

పురాణ, 

ఐదు బణగళు, 

at) 

తిథి వార నమ గ్యయోగ కరణ” ళ గుంపు 

పుస్తకం 

హోల్రు జేన్కు మొొసరు, నీరు బెకనసీ భగవ 

న్యా య హేళువుద క్కె_ ఐదుమంది 

కాడిరువ సె. 

పిభెగిన్కు వాందు, 

వింగడిసు, ఛౌగిన్కు చందాహావ, 

Sox వస్త 

సక్క_ రెం 

బోను, పీంజర, 

శ్పీదువను, విద్వాంస, 

హబ్బ, ఉత్సవ, 

ఫలగళు దంఠతగళు, 

సండిగ తె, 

థి 
పంద్య, పోటీ, పడతి, (పతీజె పౌరుష 

థి ఇ 
వంత, 

ఉ పా ధ్యాయిని, 

పూజ్య 

వాచక, ఊ పా ధ్యాయ, 



పంతు ] రిలం(గు 

పంద, పిణీక్కి పంది, నూకరము, 

పందికొక్కు, మూషికము, 

పండిరి, శాయమొనము, 

పందెము, స్పర్ధ పోటి, 

పంపు, ఆజ్ఞాపించు, 

పక్వము, పరిపాకము పొందినది వండి 

నడ్కి పండినడి, 

పక్షము, పదియేను దిన 

ములు అెక్క_, 

“సలలయందు 

పగ, విరోధము, 

పగ దము. [పవాళము, మణివి శేషము, 

పచ్చి, పసరువ నె మరకతమణి, 

పచ్చడి, ఉప్పు కారము వేని నూరిన 

పప్పుదినుసులు చేర్చి కలియనూరిన 

వ్యం జన విశేషము. 

ప చ్చెము, (ప్రత్యక్షము, 

పటచ్చరము. పాదుగుడ్క, 
GS 

పటము, వస్త్రము, శాగిర ముమి€౬ద 

(వాయయబడిన చేశాడిక ము, 

పటా అము, దండు. 

వట, వెటుమోదితోలు గోచెపట మొద 
టు లు ర 

అగున వి, 

అ రా శ అ జ పట్టణము, పె ద్ద ప ట్ర ణము (పథాన 

పటఫుటేవి, రాజమహిషి., 
కు 

జు 

శాఅమున నొసటయంగ కుడు పు, 
లు లు 

రాజు రయితుల కిచ్చెడు కాలు 

శెండువె పుల పదనుగల పెద కత్తి 
(en యు ట్ 

పే డరునకు ఇచ్చు సన్న 

పటు చెటు. ఆంట్వు అక్కలు జక 

శం (వ) 

బాలి పునుగువల కలిగాడు ఒక 
ఓ వ. అవే - 

దిమిళ్మూ 

పని, 
6 

ఉెరుణ్బాళీ. 

పందల్ , 

పందియం, పోటీ. 
€ం 

అనుప్టు, ఆగి నెయిడు, 

pw పక్కు_వమ్క్ న్మనాగ శమెత్తద్కు పక్వ 

మౌక్క_ప్పట్లదు, 

పక్నుమ్స్ ఒరుమౌద త్రిల్ పదునైందు 

నాట్ కళ్, పగవెయిన్ ఇజగు, 

పగి, 

పళ వమ్్ పీరవాళమ్, 

పచ్చ, మరకత మెన్నుం మణీ, 

పచ్చెడిి చట్ని. 

"జేరిల్ , ఎదిరిల్ , 

పళెయ తుణి, 

ను మొల వక, 

పె, మర తీన్ తోల్, 
జా pa. | 

పటినం, తేలె నగరం, 
లు యె 

పటత్తు రాణి, 
(ప) 

రాజియం, పటు పటాఫభఫిసేక సను 
జె (a శ 

య తిల్ బాసికంపోల్ కటుం పటం, 
అటి అ అ 

నిలతు పటా; పటాక తి, వకీల్గ 
అతి €ం ల వామి క్ 

భళుక్కు తరుం కోర్డు సన్నతి , 

పటునూల్, 
వి 

ఫ్ 6 

హాంది, 

మూపషీ,క, హెగ్గ్షణ, 

చప్పర, 

పంద 5 vr దె, థీ “ట్ర 
క ళుహిసు, రవానిసు, 

పరిపక్వ, వాణ్లాగిద, మౌగిద్క మౌడిద, 

మొసదల్లి, ఎరడుభాగగళల్లి ఒందు 

రెకళాః 

వాగ్కె విరోధ, 

వావళ, మణి. 

పచడి చట్ని, ఖారఉప్వు, శారహుకిద 
బెళి హాకిరుబ్బి (డిండురిళినీ) అథవా 

చటి చకటిమాడిద ఊరిహిటు, 
రు లు 

వా ₹విట, 
లు ॥ 

కస్త, అథవా శాగదయమేలే గీచిక, 

చిత, 

దండు, 

రాజమసీా షి, 

రాజ్యాఫి'పేక, Ly న్స్ 0౫ 3 ఆధి కార, 

భూమికొడువ సమ:మళద ఆగాకర 

డ్ , 

గళక త్తి లాయరిగాకొట యోగ్యశోొ. 
ఆని లు 

పతే, 

మరదవబంకె, ఆక్కు_ రె, శేషః 



పటు ] “తెలుంగు 
లు 

దినును మేలెన నూలు, 

పటుబడి, ఏచెన ఒకచాని కింద వ్యయ 
A) 6 

మెన ధనము, 

పడముటికొంద, ఆ స్పపర్వతేము, 
నటీ 

పడమర, పశ్ళిమదిక్కు_, 

పదవ, చిన్నదో నె, 

పడయు, ఫాందుః 

బడ విన చొనుక,, 

పడసాల, కూటము, 

పడుక,. పరుండు చాప మొదలె నవి, 

పతనము, పడుట, 

పతి, మగడు ఏలిక, 

పతివత, పతిభ కిల యిల్లాలు, 

చెల్లుబడికై యొక ్రొ కరు (వానీ 

కొనడు ఆక లేక కాగితము, 

వృత్తాంత పత్రిక లోనగునదె, 
అణాల 

పదకము, (కనుము. 

పదటము, అతము, దుడుకు, 

పదను. సమయము, తడి వాండ్సి పరి 

పాకము, 

పదరు, త్వరపడు, కోపించు, చలించు, 

ఆ మేేపించు, మాటలాడు, 

పదని, ఊన్నత న సంపద, 

పదార్భము, వసువు పదములయొక్కు__ 

యరము, 
థి 

పది, తొొమ్మిదియునొక టి, దశకము, 

పయనము, (పయాణము, 

0-4 

తమిళము 

ఏబేనుం ఒరు వేలెళశ్కాగ సెలవాన 

ముదల్ పణం. 

నిరియపడగు, 

"స్ప ట్ర్య సెటుకొ_ళ్. 

సెటపిన్ * 

కూడం, పడళా లె. 

పడు కా పాయి, 

విళుదల్ , 

కణవన్ , అరళన్ 

ప తిని, కణవన్ పేకిల్ అన్నుళ్ళమ"నె వి, 
ao) (pn 

పతిరక్క నీటు ఇతె, ఫుతగలిన్ 
ne =) (An) రు వాలీ జి 

ఏడు, పూవిదళ్, శిరగు ఆఅ౦బు, 

మెల్లియ తగుడు, ఊడెవాళ్, 

శాగితమ్క్ ప తిరమ్స్ సెయ్దితాళ్, 
pane =) బాటే 

కడదానీ, 

కిరిమమహ్ ప తు శయ్యుళిన్ ము(టు 
అవాలి 

ఆ త్తిరం, ఆవశరం, కోపవి రెవు, 

పవ్మ_వమ్, కూరు సరియాన సమయం, 

'అవసరప్పడు కోవంకొప్రదలొ, 
ఇగళ్ చ్చి! పేనుదల్ 

పదవి, వళి, నిటి క "సెల్వమ్, ము క్తి 

కడవుళ్, పదవి, 

కణిగళ్, పొరుళ్, సాల్లిన్ పొరుళ్, 

పత్తు (10, ఒరుఎణ్, ల 

పయణమ్కి సిరయాణన్. 

లీక? 

కన్నడము ( 

ఒందు చాబతుగి నమువాణ 
అజో ర 

వయో ఆదు, 

| 
పణ వేణి, 

ర్ం 

పడ్క వాడె, 

వాజెదమేలె, 

కూట, ముగళా టె, 

పడసా లె చావడి హాస శయ్యె, 

చిళువుదు, 

గండ, రాజు, 

పతివతె, పతిభ క్రి వుళ్ళ గృహిణి, 

పత్ర, ఎల్కె వ్యవవోరతీరి ఇరువుద క్క 

ఉఊబయపకుదవరు ఒబ్బరికొబ్బరు 

బరెదు కొడువపత, దస్తావేజు, 

పిక్క శకాగద, పత్ర, వారాపత్రి కె. 

పథక, (కమ 

తొంద ౩ దుడుకు, 

సరియాద సమయ, రీక్ష, లేచా పరి 

పాక, చూపు, 

తి రెమాడ్సు తొందరగొళిసు, కంపిను, 

పదార, వసు, శబగళ అర, 
థి -4*+ ద థి 

వాతు, 
అవే 

| | ప్రయాణ, 



పరే ] తెలుగు 

పర డేళి,అన్య దేశమునుండి వచ్చినవాడు, 

పరఫు, విరివి, నించు వె శాల్యము, 

పరపురుషుండు.త నభ;ర గాక యన్యుండు, 

పరమపదము, వెకంఠమా, 

పరవానా, రాజూజ, 
ఢా 

పరమవహాంస, ఉత మపదము నొందిన 

సన్నా న్ట్నీ? లా 

పరమాణువు. సూత్మమునకం కె సూక్కు 

మెన అణువు, 

పర మేళశ్వరుండు, శివుడు విష్ణువు, 

పరలోకము, 

పరవశము. పరాధీనము ఆనంద పార 

వళ్యము, 

పరస్థానము, ఇతర దేశము, 

పరస్పరము, ఒకొరికొకర్కు అన్యోన్యము, 

పరాకు, (పమౌదము, 

పరాభవము, అఆవమొనము నాశము, 

పరామర్శము, చక్కగా విభారించుటు, 

పరాసులు, _ఫించివారు, 

పరి, "సేన, సమూనామ్ము గుబ్లమ్బు ప జః 

"వేషనము, ఆవృతీ, 
లు 

పరికరము, 

సామ గి, 

పరిచయము, ఎలుక స్నేహము, 

పరిచరుండు, భటు(డు, 

పరిభారకు (డు, ఊడిగపువాండు, 

పరిజనము, పరివారము బలగము, 

తమిళము 

పర దేశ్శి పి నాట్రిలిరుందు వందవన్ * 

పరష్వూ, నిఅప్పరప్పు. 

అన్నియపురుడన్ , తన్ కణవన్ ఆగాద 

వస్, 

పరమపదమ్స్, వెనండం. 

పరవానా అరళనిస్ కట్టల. 

పరమవాంసస్, ఉయర్న్ద పదమ 

_దైంద తుజువపి, 

పరమాణున్చ, సూక్ష్మ త్రీల్ మిగమవుం 

నూయ్మెమౌనదు, 

పరమళినన్, సెరుమాల్, 

పరలోక మ్ మేలులగమ్, 

పరాదీనమ్ సంతోష,పరవళమ్, 

"వేలుఇడం పిజనాడు, 

పరస్పరమ్ ఒరువరుకొ్క..రువర్, 

అనోోన్యమ్, ' 

విపత్తు, 

వీరమ్, వలిమె, శౌరియమ్, 

పరాబవమ్స్ అవమదిప్పు, తోల్వి, 

పరామరిశమ్, నన్లు ఆరాయ్ను అటిదల్.. 
యి 

పరాసుగ ళ్ , పీరాన్సు నాటినర్ , 
౬ 

పరి, సుమె కుదిరె, పాదుకాప్వూ అళు 

విని పరు తీ ఉయరమ్, 
జల 

కోరువి సామౌాన్, 

పళక్క_మ్క్ నటు, 

చేలెక్కా_రన్, 

ఉఊళియం "సియ్బవన్ , 

| ఏవల్ సెయ్వోర్, కూల్ వోర్ ఉరవు, 

లీలె8 

కన్నడము [ పీజ 

పర చేశదింద బందవను, 

విస్తార, వె కాల్య, 

పతిఆఅల ఇ చేదయవను, 
(ap) 

వెకంధఠ. 

రాజాజ్ణి, అప్పు కో, 

దొడని దప చెద సన్నా 
6G 

9 
ధి ఖ్ 

ఆణువుగింతలు సరాద్కు పరమాణుశ్చ, 

పర మేళ్వర, శివ, విష్ణువు, 

పరలోక, 

పరాధీన, ఆనందత నయ, 

ఇత ర'దేళ, 

పరస్పర, ఒబ్బరియోబ్బరి గ అన్యోన్య, 

(పమౌద, సంకట, అశచె, 

@ 

ఆవరిసువుదు, 

అవమాన, నాళ, 

సరియాగి విచారిసుు పరామరికె, 

_ ఖంచియవరు, 

సేనె గుంపు, సు త్తలిరవు, ఆవృ త్రి, 

పరి వార, సామి, నలకరణ, 

| పరిచయ స్నేహ, తలళిదిరువుదు, 

భటను,' 

వాకిరియాడువను, 

పరివార, బంధుబలగ, 



కవీ కా ) తెలు(గు 

పరికకొమళూల. కడుపునొప్పి, 

పరిమాణము, కొలత, 

పరితాపము, సంతాపము భయము, 

పరిదానము, వ స్తువులమార్సు లంచము, 

పరిదేవనము, తోడిమాట, 
విలాపము, 

దుఃఖము, 

సపరిపాకము, పక్టమునందుట, 

పరిపాటి, (కమము, 

పరిపూరము, చక్క గా నిండినది, 
లం 

పరిభమించు. అంతట తిరుగు, 

పరిముండలము, ఆంతట గుండ మెనది, 

పరిమళము, నువాసన, ఆవి, 

పగిమార్చు, 

పరియాదకము, పరిహో సము, 

పరియు. తప్పు, వెడు, 
పరిరంభణము, ఆలింగనము, 

పరివటము, విషు (పసాదము గా (గహించి 
లు ణ 
తల జుటుకొను పటు, 

లు ల 

పరివారము, పరిజనమ్ము సేవ. 

పరిశుద్ధము, మిక్కి_లి కుద్ధి పొందినది, 

పరిశ్రమ. అభ్యాసము వేతిపనులు, 

శార్థికవృర్నె,. 
పరీక్ష, పరిశీలనము, 

పరువము, (పొయము. 

పరువు, పరిపాకము, గౌరవము, 
పరువము, నిష్టురము, 

పరశాల, ఆవటిలుు మునియిలు, 
ల ౧౧“. 1 య 

తమిళము 

పరిమాణమ్, ఆళే వు, 

బయమ్్స అను తాపమ్, 

పరిదానమ్ కెట్క్క_లి పారుల్ 

కొడుత్తు పాళుళ్ చాంగుదల్ , 

అను తాపత్తుడన్ చశ్సీసుదల్ 

పరువక్ొ, 

వరికి కరమ్, మురె. 

ఆళుగె, శావల్ , 

'పరివూరణం, ఎంగుం నిటెదల్ , తీరు ప్రి. 

ముళుదుం గ్గు 0 70” న దు 

పో(నద్బు వ ళెయమోొనదు, 

ఈర౦ం టె 

నణటుమణమ్, 

మఘుళుదుం శెయ్యదు కొలువదు, 

పరిగా సమ్, 

తవజణు, కటు, 
(J) 

ఆలింగనమ్్ ఆకౌతుకొళు, 
య టు య 

పరివట్టమ్, శీలై, “పెరుమాళిన్ (ప్రసాద 

మా నినెత్తు త లెక్క సుటి 

య ౬ ఎది 

పరిచారర్ గళ్, భూళ్ వోర్, పడె. 

పరికు తమ్ మిగవుం ళం త్తమందదు, 

పయిర్చి విడాముచుర్చి, కెత్ఫోళిల్ , 

పరీట్చు, శోదనె, ఆరాయ్వు, 

'పరువమ్, 

గౌరవమ్, మొనమ్, 

పరుప,మ్ కడినమాగ ప్పేళుదల్, 

మునివర్ కుడి, 
fas 

859. 

కన్నడము [ పర్షశా 

పా శునోవు, అజీరరోగ, 
ఉం భళి 

| అళ తె, 

* సంతాప, భయ, 

వసుగ ళ బదలావకౌమౌాడు లంచ, 
అలలే 

పరివూర్ల తె. 

కమ, పదతి, వ. స 

చెన్నాగి ఆళువుదు, 

చెన్నాగి తుంబిరువు, 

ఎలక ఊనుతు. 
౧m జూ 

నుక్తలు గుం డాగిరువ, వృతాకార్య 
అ.) వ 

ఆవర, 
ta 

ఒళెయ నుగంధ. 

నిశ్శేష వాగిమాడు, కొలువుదు, 

పరిహాస, 

(భ్ ప్రాగు, లేపు, డుం 

ఆలీంగ నం 

'త అెరమాలు, ఒందు శేశ్మెబప్రేయన్ను 
లు 

విషుమందిరదలి భగవత్పం సాదరూప 
భా య 

. దల్తి తలెగు సుత్తువదు, (కను, 
య అలానే 

బలగ, సేవె, 

బహుళ శుద్ధ వాదదు, 

పరిశీలస్తి పరీ, 

యౌవన, నా డె, శ 

గౌరవ (పతిషే, 

వ 

నిష్టూరదమాతు,_ 

| ఎలనుస్పె మునిగళ గుడిసలుం ... 



పర్యం ] శతెలుయ 

పర్యంతము. దనుక, వలకు, 

పర్యట నము, భిక్ష లోనగువానికొ అక్ 

తిరుగుట, 

పర్యాయము, అవసరము, (క మము, 

తడవ, 

పర్వత ము. కొంద, 

పర్వము, గను పు, పండుగ, సమావాము, 

వ స్తా వము మవహాభారతములోని 

యొక ఫాగము, 

పర్వు, వ్యాపించు, 

పలక, (వాయ(6దగిన సాధనము, పదు 

“సన జాయి, 
రా 

పలుగాకి, దుర్మాధు(డు, 
౧ 

పలుచ. పలుచన, లావులేనిది. 

పలు పెక్కు 

చలుదినములు, 

పల్లె, చిన్న వూరు, 

పవడము, పగడము, 

పవమానము. గాలీ, 

పవిలేము, జం'దెమ్యు దర్భ, జలము, 

గోమయము, పరిశుద్ధము, 

పశ్చాత్తాపము, అను తాపము వగపు, 
జూలీ 

పసి, లేత, వాసన, ఆకలి, 

పసిత నము, బాల్యము. | 

పనుపు, 

తమిళము 

పర్యట నమ్, వికె కాగ సన్యా నిగ ల్ 

సంజరి తల్. 
a. 

తడ వె, కెరుమమ్, 

ముటె, 

కణువు, షగుదుు పారమి, 
౯ 

ఇళ మె అమావాశే, తక్కశాలమ్, 

త గున వయదుు ఒరు నూట్ కూటు 

పటినుదల్, వ్యాబి త్తల్ , 

పలక్కె, ఎళుదుగిర కరున్సి తేయ్న 
రు లు 

కల్, 

"కటవన్ , 
లు 

త కుయాన, 
మ్ 

కలమ్, 

పల, అదిగమొన,ః 

పఅనాట్ గళ్ , 

పల్లి, చిటూర్ , 

పవళ మ్, 

కాటు, 

వూనూల్ , దరె, జలమ్, 

కాణి, పరికు తమ్, 
అ 

పళువిసన్ 

పచ్బాతాబమ్, అను దాబన్, 

సోజు సాదమ్, 

ఇళ, నముణమ్, పకి 

ఇళమ్ వయదు, 

మంజల్ , 

840 

కన్నడము 

| తనుక, వరిగి, 

అవసర, వరుసె, 

మలె, 

9 
వ్యావసు, 

ర, దుర్మార్త 

నణదు, 
ళం 

వాలవు, 

వాలవుదినగ ళు 

సణడోరు చాలి 4 
ea ౧౧ 

వావళ, 

-గాలి, 

వాదదు, 

పశ్చాత్తాప, అనుళతాప, దుఃఖ, 

అన్న. 

ఎలి వాసనె, పహాసీవు, 

ఎ ళెతన, బాల్య, 

MEd 

[పనుష్ళ 

సన్యాసిగ భ్కు భితము లాగి తిరుగువుదు, 

ఆవళ్యక తె, (కవు, అనుక మ, (ప్రకార, 

గు, వాబ్బ, (పసావ నె మహాభారత ద 

జనివార, దర్భ, నీరు సగకౌ, పవి! క్ర 



పాంచ ) తెలుగు 

షా చ న న U విష ౦చజ నము సును యొక్క. 

శంఖము, 

పాంచజన్యము, అగ్ని, 

పాంచాలి, (పది, బొమ్మ, 

పాక, గుడి సి, కాల, 

పాకము, పంట, వంట, పరిపాకములు, 

పాట, సంగీతము, విధము పదము, 

పాటుపడు, (శమపడు, 

యజ ము, 
న 

పాఠశాల, బాలురు చదువుచోటు, బడి. 

పాడ్యమి, పఠ్నమందు మొదటి తిథి, 

పాతేకము, మహాపాపము, 

పాలేది, పాత, 

పాతాళ భేది, పాాతలను తీయుటకు, 

నూతిలో వేయు గాలము, 

పాతాళము, (కిందిలోకము, 

పాఠం కంచము పాక సామాన్యము, 

తీగినద్కి నాటకమున ఒక వేషము, 

పాత్రత, యోగ్యత, అర్హత, 

పాదము, అడుగు వేరు పద్యము 

నందలి ఒక చరణము, పాతిక, 

పాదరసము, రసము, 

తమిళము 

పా 
పాంచజనియక, “పెరుమాళ్ శెయిల్ 

శొంగు, 

పాంచజన్యం, అగిని, 
౧ 

పొందాలి, దిరాపది, బె. 

గుడిసె, శాలి, కడిల్, 

పాక్కమ్, శమెయల్, పకు్క్క_వ' 

మా ప . క్క_ప్పట్ల వై 

పాట్టు, ఇ (గామఫోను సేట్లను తమి 

ళులు న ఇశితటు = పాటతటలు, 
ఖా ల లు 

అనుచున్నారు, 

కపషపడు, 
లు 

పాడమ్స్ వేదపాడమ్, పడిప్పూ నియ 
మి తపాడహమ్స్ పడి తపాడమ్ విరివు, 

ర | po] 

ఇడెయర్ "తెరువు, 

నిరువర్ గళ్ పడిక్కు_ం ఇడమ్, ప్ని 

కూ్క4_ డమ్, పల్లి, 

పాడ్డియమి, పట్న త్రిల్ ముదల్ తీడి, 

కలియాణమ్, తిరుముణమ్, 

మహాపావమ్, 

పళియదు, పళ మె, 

పాడాళ గొలుసు, కిణటిల్ విళుందైై 

పాదాళమ్, విలఅమ్ కీఘుతలగమ్, 

పా తిరమ్, రేట్లు, తగుదియానదుు నాడ 
(nro ] 

క తిల్ ఒరు జేదమ్, 
అకట 

త గుదియాన, తగంద,ః 

అడి కాల్, పాట్టిన్. అడి, వట్ట త్రీన్ 

శాల్ పంగ మర ల్వేడి, అడివారమ్, 

పొదర సమ్, 

$4] 

కన్నడము ( పాదర 

విష 6 షుచేవర శంఖ 

అగ్ని, 

(దౌొపద్వి గంటె, 

గుడిసలు శా లె, 

'బళ్తి అడిగా మాగిరువుదు, 

నంగీత ద జందు భాగ్య గీత హోడు, 

(శమిసు, దుడియు, 

పఠన, ఓదువుదు వేదసంచె, (బ్రహ్మ 

యజ, 
ము 

పాఠశా లె నుక్క_ళు ఓదువస్థల, 

పాడ్యమి, 'పందల "నెక దివస, 

వివానవా, "5 హిడియువుదు, 

మహోపాప, 

వా ళెయదు ముడితన, 

ట్ర బావియల్లీ వాగ్గ క్కె_ కట్రిద కచ్చిణ 

కొండిగళ గాలవన్ను హాకి వసుగ 
అటే 

ళన్న్ను విడ తెగాయు సలకరణ, 
ది 

విల, ఇళ గినలోక, 

వారివాణ్క పొతే, యోగ్య, నాటక 

దలియ వేప, 
రం 

యోగ్య తాగుణ, తక్కి తన, 

ఆడి, జేరు ళల, పద్యదల్లి చరణ 

కొట భాగ, 

(పాదరస్క పారజ, 



పోద్ 1 చెలుయు 

పాూదరతులు, చెప్పులు. 

పాదుసా, (పభువు, రాజు, 

పానకము, ఫలరసమ్యు బెల్లము లోనగు 

వాని గలిపి చేసెడు పానీయము, 

పానము, (ఆాగుడు, వింగపీఠము, 

పానీయము, జలము, _తొగ6 దగినది, 

ప, శికువు, కంటి నల్ల (గుడ్డులోని 

(ప్రతిఫలము; నిద 

పామరులు. సామాన్యూలు, 

పొ 

పాము, రుద్దు, సర్పము, 

పాయసము, పరమాన్నము, చేనదారు 

బంకతోం జేసి న ధూపము, 

హీరంపర్యము, కలక మము, పరంపర 

యను భావము, 

పారడ, పౌాలడ్క బిద్దలవ పాలుపోసిడు' 

చిన్న ₹ళంఖము,; 

పారణ, ఉపవాసముండి మజునాడు 

చేయు భోజనము, 

పారవశ్యము, పరవళ త్వేము, 

పారా పహారా శావలి, - : 

పారాయణము. అంతయు చదువుట, 

పారమును బొెందుట, 

పారితోషికము, 

మానము, 

పారివాండు, బంటు; 

పసదసమ్యు 

వ్వ 2 > 

పొజు, (తవ్వువట్టి యొకానొక సాధ 

సము, 

పాలవండు, రతకండు, 

పావనమా, పవిత్ర మెనది, పవిత్రము 

చేయునది ఒకషవత ము జలమా, 

రుచ్రాక్నము, స్వచ్శృమెనది, 

బహు, 

..| పారఠరాశ్కారన్, కావల్, కారకా చేలె 

చే 

తమిళము 

వైరుప్పు, మిధిలడీ, 
గారల 

పాదుషా, పీరబు, తురుక్కియ అరళన్, 

'పళరసమ్, వెల తిల్ కలన పానమ్, 
చరి ఎవి లు 

పొనమ్, కోడి "కె గ్రా కళ్ , నీర్. ఊఉ ఆవు, 

వీర్, వడిినీర్ , . 

పాప్పా కళంటె, కళ్తిల్ మణి, నిళల్. 

'పామరర్ గళ్. 

పామ్చు, నాగ క్ 

పాయసము,  చేవదారువున త్రినొసిశిని | 

x యాల్ ఆక్కప్పట్ట దూబమ్, 

ఫుగటుం చి శంగు, పుగట్రుం న్న 0 

పారక్మా విరదమిరున్లు- నురునాట్ శాలె 

ఉట్ కొళ్టుం ఉ ణవు, 

" పారవశ్య మ్, పరవళవమొాగుదల్ , 

“(పారా కావల్ ౪ ' 

పారాయణము నయవుమాూగ'పేదుగా, 

వగుమానమ్, వెగుమతి, 

గడ్డషారై, . 

శాప్పా్యట్రుబవన్ , అరశన్ , 

పావనమ్, 'తూయ్ మె, థు త్తం శెయ్ గ, 

లును నోంబు, 

2 
Ur 

పాలాడె వళండెగళువ్కు పాల్, 

న్ నో 

చెప్పలి. 

(ప్రభు ర"'జన, 

పానక్క, ఫలరస్క, బెల నీరు జేరిసీద 
' cn 

పానీయ, 

కుడయువుదు లింగదపీక, సానవల్రు. 

నీరు కుడియ తస్తదు, పానకవు, 

కూ సు, క ట్రివక శె, గుడ్డు శ్లాగదల్లి పకి 

ఫలిసిది బింబ. 

పామరరు. 

హావు, సర్చ, నాగ 

పాయస్క పరమొన్న, హి 'దేవదాడ 

బం కెయింద మౌొడిద ధూప, 

కకల[కమ, పరంప రెయ ఫెవ, 

వోలు పిడియువ శంకు, 

'ఉపవాసమూడిద మోరనె దిన దేవర 

నూజనూడి ఊట మాడువుదు, 

పర వశత మెనమరెక, 

'శావల్, 

ఒట్టూగి యాగ లి ఒందొందు ఖభాగచాగలి 

నియమదింద ఉఓదువదు, 

ఒదన్ను సేరువుదు, ద్దన్ను సేరువు 

యక గె 

శ ఉడుగో చె, 

| కావలి కాయువను, 

పార గడపారె, 

రక్షకం 

పవిక్రమాడువదు ఒందు వ్రత, 
రుదా కె, స్వచ్చ వాదదు 

జుల న 



పాపీ ] శలుంగ 

పాపీ, పాత వండు, 

పాళురము. 

పీంగళము, గోరోజనమువంటి వర్గము 

కోతి పాము, 

పీం గాణి, ఒక దినును “జెలమటి పాత్రము, 
ఆ ల 

పీంజు దూది, పనుఫు, 

పిండు, పాలుపితుప్క సమావాము, 
గుంపు, చెందు, 

9 : . రి శు జగ . పిచ్చివాడు ప్ ఏపట్రినవాండు 

వీట, పతీ 
ట్ 

ఇతడికి బంగారపు 

రంగు వేసి చేయు మో సము, 

ఫీ శామహి, తం డితేల్లి, 

పితు రార్డిత ము, పి తార్జితము, తండిచే 

గాని శాత చేగాని సెంపాదింపంుడిన 

థనాధిక ము, 

సిని గొట్టు, 

నానుముతుదను చేయు ఒకజా తి 

వారి పేరు, 

పిళ్ళారి, వి ఘ్నేళ్వారండు, 

తమిళము 

పావి, పావర ఇెయదవన్, 

పాశుర, 

తి 
0) 

పింగళకమ్క్ గోరోజన నిజహ్క్ కుణుంగ్యు 

పాంబు, 

ఆక గ్రాపట్ట పా త్తిరమ్, 

పంజి, పరు త్తి. 

మావు, ఆరిశిమావు. 

పాలొకరక్క్వ, సమూహహ్ సంబల్, 

చెండు, 

“పె తియళకా ల 

పకజువే, 
య 

పి తలాటమ్,- మో సమ్, 
ల (9) - 

తగ ప్పనిన్ తాయ్, 

తగప్పన్ మాలమాగవోే పొట్ట శార్ 

మాూలనూగవోే వరుం సెల్వమ్. 

వపితళి, 
జట మా . 

పరమశివన్ , 

మావు, 

కరుమి, 

పి ₹, ఒరు ఇన లినరిన్ పటెప్పెయర్ , 
ఉమకు ద. ళం 

పి శ్తెయార్, తమిళములో యువ రాజు, 

క్ల న్నడము (వీళ్ళా 

పాపీ, పాతక, 

తమిళ | ప్రబంధ గళ గీత గళ, 

నోరోజనదబళ్లా, కోతి హోవు. 

పింగాణి, ఒరుదినును వె ళెమణిచాల్ ఒందు బగెయ చిళిమటిన పాత, 
2 ౯౪ ల 

హత్తి, (అరళి) అరిసన, 
హిట్టు, ఛాన్యగళ సుడి, 

హాలుకరెయు గుంపు, పిండు, రండు 

సండు, ఆ 

పథ్నీ, వాక్కి. 

తంద గ తొయిం 

దొడవరు గళిసిద జడ వెవసు, జమోను 
యె జి 
నుం తెౌదుదు, 

దథీణదవంల్లి కలవు కుల స్పరు 

రగ చోడినువ శబ్దం 

వినాయకః. 



తెలు యగు 

న్డ్ స్టీట, పీఠము, కూర్చుం డెడు పలక, 

ఆసనము, 

ఫీ ఛాంబరు( డు, విష్ణువు, పీఠవ స్త్రృము 

గలవాడు, 

పుంజు, ముగకోడి, 

పుండరీకము, తెల్ల దామర, పెద్దపులి, 

తియ్యమామిడి, 

పుండు, (వణమ్ము గాయము, 

పుట్ట, వల్మీక ము, చిన్నపొద్క జన్మ 

స్థానము, రాశి, 

పుట్ట తేశె, పుట్టలో పెట్టిన జర లేనె, 

పుడమి, నీల, భూమి, 

పుణ్యము, ధర్మము; సుకృతీము, పవి 

(తము 

పుత్రి. కూతురు, 

పుదీనా, ఒకదినును మొక్కు 

పునాది మూఅబంధము బలమున కె 

గోడ కడుగున భూమిలో లోతుగా 

(తవ్విె పడు గోడ, 
కు 

ఇునీతీ ము, పవిత్రము, పునీత మెనది, 

పునుగు, పునుగుపిల్లి వలన కలుగు గంధ 

(ద్రవ్యము, 

1 

ఈమీళేము 

అణ్ కోళి (వేవల్ ]. 

వ ఇ తానురె, పెరియపులి. 
ఇమ ఆన గా 

పుణ్ , గాయమ్, 

ప్రుటుు పిఅక్కు_మిడం, 

పుట్రిల్ వైక్కప్పట్ట కేన్, 
నీలం, బరామి; 

పుణియమ్, ఆటమ్, తూయ్ మెయానదు, 
(aC 

రు 

మగల్ , 

పుదీనా ఒరువ7 కీర. 

ఫు నాది, ఆ స్టీవారమ్, బలమాగ ఇరుప్ప 

దర్కాాగ నువరుక్కు ఆ డియిల్ 

ఆళవమాగ కట్టుమ్ శువర్ , 

ఫునిదమ్, పునిదమానదుు, 

మానదు, 

ఉయివిక 

పునుగు పునుగు ఎన్ను౦ కాటుప్పూ నె 

యినాల్ డఊండాన ఒరువగా మణ 

కుం ఫారుళ్ , 

పుప్పాడి, మకరందత్తూళ్ , 

44 

ధ్ర we మక కూడువ ఆసన్క పీ 

విష్కు ఆరిషణబణ బటుయుకువను, 
య ల్ ళు 

హుంజు గండుకోలి, 

బి ళళతావ 5, దొడ్ల హుల్కి న్ షి నూ వీ; 

మర, 

సాణ్రు (వణ, గాయ, 
౬9 

వల్మీక, ఇరునెహుత్తు, 

జన్మసాను రాశి, 
౮థి 

హుతునలిట చేను హుటిన చేను, 
ది €ఎ అం 

“నిలు భూమిః 

ధర్మ, సుకృతే, పవితవు, 

మగళు, 

పుదీనా, 

తళ, ఆధార, మూలబంధ, ఆ న్లీభాక 

పాయ, భూ నియల్లి కాలువగళ్గీ 

మౌొడి గట్టియాద గోడ కట్రిరువదు, 

పవిత్రే వాదదు, 

ప్రునగు, 

హువ్వినయొళ గిన ధూళి, హూదొళి 
"కేసరదపుడి పరాగ, 



పుబ్బ ] తెలుగు 

పుబ్బ, నతు తము, 

పురము, పట్టణము, శరీరము, ఇల్లు, 

పురాణము, (బౌహ్మాము మొదలగు (గం 

థము, పదునెనిమిద్తి ప్రరాత్నము, 

పురోహితుడు, మంచి ఇెడలను తెలు 
2 

పుచు వెదక కర్మములను చేయించు 

నాచార్యా (డు, 

పువ్వు, ఫుష్పుము, 

పుష్కరము, ఆశాళముు ఉదకము, 

తామర తొండము, చివర, బాణము, 

పుష్క్లరి, మగవీనుంగు, 

పుష్కరిణి, ఆ డేను గు కోనేరు, 

'తెవమురకొలను 

ఫుష్క్లలము. (శవము అధికము, 

పుష్పఫఅము, వెలంగ చెట్టు, 

ఫుష్పమంజరి, వూగు తి. 
తి 

పుష్పుమంజరులు, ధాన్యవి శేషము, 

పుష్పము, పూవు, _స్ర్రీరజన్సు, మాచి 

పత్రి, 

వువ్పరథము ్టక్రీడాయోగ్య మగు 
రథము, 

పుష్య రాగము, శ్వేతమణి విశేషము, 

పుస్తకము, కోశము లిఖిత 

సంపుటము, 

ఫ్ర 
పఫుళిందుండు, ఒకజాతి బోయ వాడు. 

తమిళము 

పుబ్బ, పూరమ్, ఒరు నట్సి త్తరమ్, 

ఫురమ్స్ పట్రిణమ్, ఊడల, వీడు, 

పురాణమ్ మిగవుం పళ మెయాన పదు 

నెట్టు ఫురాణంగ ల్, పశియదు, 

ప్రురోగిదన్, నల్లణుం కెటదుం చొల్లిం 

వెదిక పుడంగుగ్ధళి కఇెయ్విక్కం 

ఆశాన్ , 

వూ మలర్, 

పువ్క_రమ్ ఆగాయమ్ తజణీర్, 
ర్ం 

తామర పాణం, 

ఆణ్ యాె, 

పుష్కరిణి, సపెణ్ యానె, కళ మ్, 

మేన, అదిగష్, 

విళాౌంమరమష్, 

వూకొతు, 
— 

ధానియ వెగలళ్, 

వూ, “పెణ్ ఆళాగుదల్ , "పెట్టుక్కు 

వయదు వరుదల్ , బుకుముతి ఆగు 

దల మాచిప తిరి, 
ar. | 

ఒరు అరదమ్, 

పుష్య రాగమ్ వెర్టిక్కల్, కాదణి, 

వే స్టైళ్కారన్ , కాట్రిల్ వళిక్కు_౦ జాది 

ఇ_రకా, 

ad 

త్రై ? 

వూ, నులర్, 

845 

కన్నడము [ ర్స 

పుబ్బనత్న త, 

పట్టణ, శరీర, మె, 

(బాహ్మ ముంతాద వాదుసెంటు ఫురా 

భగ భల్లి ఒందు వా కెయబదు, 

చెన్నాగి పరామర్శినీ చెదిక క ర్భె౫ 

ళ్న్ను మొడిసువ ఆచార్యను, వంళ 

హీతవన్నె హాగె సువను, 

ఆకాళ, నీరు అావరె, సాండికొ నె, 

శా, 

గండు ఆనె, 

హెణ్లు అన్వె హొండ తావరెకాళ, 

సరోవర, 

(శేవవాదుదు, అధిక్క ధారాళ వాసి, 

బెళ(గృడణ్లు, 

హభాగొంచలు, 

హెణ్రీనరజస్సు; మౌనిప తి, 

కీడాయోగ్య రథ, ఆట రథ, 

పున్య రా బెళశైరత్న. 

పు_సక, కోళ్ల లిఖిత పత సంఫుట, 

ఒందు తరహ బే పెగార, 

పువ్వు, 



జంతు ] తెలు(గు 

పూత, చర్చ, చందనము నున్న వు 
గచ్చునాలుకమిద 'లేచుపొక్కులు, 

పూను, కడగ్కు ఉద్యమించు, ధరించు, 

వహించు, పొందుః 

వూరిలు, గడిలు, 
య Gn 

పూరీ, భత్యువి శేష ము, 

వూరేవ. పుష్పదళము, 

వపూర్వజ, అక్క మొవట! బుట్టినది, 

వు * గడికటు, వూలము గడు 

పృథివీ, భూ మి, 

పృథివీపతి, రాజ్యా యముడు, 

పింకు, ఇంటికి కప్పుడు ఓడు బిళ్ళ, 

కండ లోనగువాని పెంచిక, 

"పెండ్లి, వివాహము; 

“పెట్టుబడి, వ్యాపారమున కె మొదట 

"పెట్టిన భనము, 

చెసి. సొమ్ములు మొదలగునవి ఊం చెడు 

పేటిక, 

"పెనము, అట్టు మొదఅగు వానిని శాల్చె 

డు పెద్ద చేవ, 

పనవేయు, మెలి"పెట్లు 

a 

తిమీళ్ మా 

వాయిల్ వరుం ఫుణ్, 

పూరీ, ఛతణమ్, 

పూనిస్ ఇదల్ , 

ఉడన్ సిన్న అక్కాాళ్ . 

పూర్విక మ్, పరంబరెయాగ వందదు. 

అర 

యి 

(పీదువి, బూమి, నిలంః 

ఆఅరళన్ , యమన్ 4 

వీట్లిక ఓడు, పాని ముదలియవ టిన్ 

ఫీడు, 

తిరమణమ్, కలియాణమ్, వివాగం, 

ముదలీడు, ” 

పెట్టి, నగిగల్ ముదలియ వ శు 

టి, వెక్కు_ం సెట్టి 

త క్రై యాన బాణలి దోశెళుడుం ఓడు, 
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వూకుదల్ , చందనమ్, నుళ్జాంబు, | 

కన్నడము పట్టీ॥ 

చందన, నుగ్జా గచ్చుహోకువదు నాలి? 

హుణ్ట్ర బాయిహోొప్ప శె, 

ఊద్యమిసు, ధరిసు భారవహిస్స, 

పహూోందు, 

హుల్సిన గుడిసలు, 

పూరీ, 

ఫుష్పుదళ , 

అక్కు, అగ 

పూర్విక . 

హులిన పిండు, 
య 

భూమి, 

అరసు, రాజ, యమ, 

“పహాం+చచు, మళ్లీ నల్లి మాడిద ఊహించిన 

విళెగళు, . 
య 

వివాహ, మదునే, 

అసలు, మూలధన బండవాళ. 

"పెటిగా, చందూరక, 
వక్ 

దోసెమాడవ ఓడు, 

సు తికోో నురోళి సుతు, 
అమ అనాలే 



"పీట ] తెలు 

పేట. నగరము శాఖానగరము, 

బజారు, 

పీడ, గోమయము, 

పేండు, దారమును పురియెక్కి_౦0 చి పేను, 

పేడ ( చూ, కోౌజా, ] 

పీరు, నామము, "పెద్ద హారము, 

పేరుంగరము, "జేరు చెక్కిన ఉంగరము, 

పేకటుంగరమ్బు ముదిక, 

పీరురము, సెద్దట్ెమ్ము, 
(a) 

పెగా, ఇంకను, 

పెశ్యము, పిత్తము పిచ్చి. 

మైనము. పయనము, 

పెంబడిన, "హె ్చచ్చెన, 

రు, పయిరు, సస్యము, 

ఎెవిలా సము, జాబులమోద (వాయు 

EI) 
ర 

పొంగరము, ఒకదినును పిండివంట, 

పొంగలి, పాలు చేక్చి పొంగించునట్రి 

తమిళము 

పేన్హై, క తెరువు, 

Ge DD 

శాజి, క్రోముయం, 

చ్పేడ్రి్మ 

చీర్, “పియర్, *ెపరియకో స "శంగిలి, 

"పియర్ పోట్ట మోదిరమ్, 

అగలవమాన మాజ్బు. 

పేప్మా_ర్, ఒరు అది శారి. 

యి 
-మేలుమ్, ఇన్నుమ్, 

ప తీయను, 
ర వానే ఇ 

పయణమ్, 

పయిర్, నిల తిలొ ఊళుదు పయికిటదు, 
వాట ళు 

"మేల్ నిలా సమ్, 

ఫై 

పొంగల్ 

| 
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కన్నడము (పొంగ 

చేమ నగరదల్సి ఒందుక డె బజారి, 

గోమయ్య సగణి, 

హాకాయు, 

మాడి 

నావు “హెసర్క్ము దొడ్డ హార, (కమవారి 

టదు, ఇల్పుదు 

నామ ము(ద్రాంకిత డంగర, 

విశాలవతుస్థల, 

తాసిల్లార్ అథవా జడిగ అరీగళన్ను 
> జు జై 

ని'వేదిసువను, 

ఇన్ను, తరువాయి, మ _త్రెయు, 

ఎక్యేః హుచ్చు, 

(పయాణః 

మేలేఆద, అధిక వాడ, “"పాచ్చాద, 

బళ, | 

కాగద పృతగళన్ను బరెయువద క్క 
విలా 'స, ప్త, 

ఒందుబగాయ దోసె ఆడి, 

హోలు; హెసరెబీశ్కె హోొసక్కి_ కదిని 
మాడిద అన్న, ఒందురనదన్నః 



పొంగు ] తెలు 

ఫాంగు సంలోపించు, ఉఆబుపవ, 

పోంతే నము, (గవామె(తి, 

పొంతీము, పొందు, న్నేవాము, 

పొగ, ధూమము, 

పొగగూడు, వంటయింటి కప్వునందు 

పొగ పోవుట కేర్చజచిన సందు, 

పొగడ, వకుళ వృక్షము, 

పొగడిక, సోత్రము, 

పొగడు, పొగడ్త, 

పోగరు, గర్వము, దర్పము, 

పోగాకు, ధూ(మపత్రేము, 

పాడవడు. కనంబడు, 

పొడవు, భాపు. 

పాంటి, చూర్ణ ము, ఎండీనది, 

పొ త్రము, పుస్తకము, శావ్యము, (గం 

థము, 

పొ త్తేరము. రుబ్బుగుండు, 

పొదరు, పొద, 

పొదీనా. పుదీనా ఒకానొక మొక్క, 

పొదుగు. రత్నములను చెక్కు, పొతి 
వాల 

గుడ్డలు, కా 0ంగలించుకొను, 

ఇ న్ను చెటు పొన్న పా a ట్లు 

పాన్న గంటి, ఒకదినును కూరాకు, 

పాన్ను, బంగారు, 

పాపాయి, ఒక డినును పండు, 

తమిళము 

పొంగుకద్కు సందోపషం, చెప్ప త్రినాల్ 

ఉబ్బు, 

పొంతవమ్, పొరు త్తమ్, అణ్ పెణ్ గ 

భుడెయ గిరగంగ లిన్ ఒటు మె, 

ఒ(టు మె, పొరుందు ఇరు క్ర్ల్, శేర్క్వ. 

పుణె, 

ప్పుగె వాల్లు, 

పొారిజాతమ్, 

ఫుగళ్ , 

పుగళ్, తుది, తో త్రీరం, 

కొళుపూ ఆవాంగారం, గర్వం, 

పుగెయిలె, 

ఆగప్పడునదు, 

ఉఊరువం, 

పొడి కూల్, 

పుత్తగం, నూల్, 

మొవురుబ్బుం ఊఉరలిన్ కల్, 

ఫుదర్ , 

పుదీనాకీ-రె, 

ఇర త్రీనంగ శె అమెప్పదు, కళంధై త్తుణి, 

అకా తుక్కొ_ళ్ , 

శేమిప్పు, 

పొన్నమరం, 

పొన్నాంగర్లి (ఒరు యిలె, 

పాన్, 

 పొప్పాయిపళమ్, పసి 
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కన్నడము ( పొప్పా 

డబ్బు, ఆనంద భరిత నాగు, 

(గహ మె(తి, హిొణుగండుగళ నామ 
6 ణ 

నతు తదింద ఎణిసీ లె శ్కా వార 

మౌాడువదు, 

హాెందికే, స్నేహ మెతి, 

హుాొగ్క ధూమ, 

హూగనళిగ హూ గహోగువద క్కైె 

మిదైగో డె౫ మొడిద "సందు గూడు, 

వకుళ వృత, 

హోెగ లిక, స్తోత 

హాొగళ్లు స్టో తమాడు, 

కొబ్బు, గర్వ, సొక్కు. 

ధూ(మపత్ర, హూ గెనొప్పు. 

శాణిస్తి తోరు, 

పుడి, చూర్ణ; జఒజణగిరువుదు, 

పు స్తకః ₹ావ్య, (గంధ, 

పిటురుబ్బువ, గుండుకలు, 
J) య 

హాదరు, 

ఫురీనా, 

రత్నఖచిత మాడు, శతు, సణ హసీన 
జి £3 

నాళ బటిగళు, అబ్బికొళు, హాలిన 
ర య 

కెచ్చలు, 

మిత వ్యయమౌ డె ఊళినిద పాణ, వస్తు 

(దవ్యగళు, 

వకళవృత్ను, 

హెన్నా గిణిన సొప్పు, 
ఇ 

హోొెన్ను, బంగార, 

పరంగివాణు, 
at) 



పొయ్యి ] తేలుగు 

పొయ్యి. (పొయ్యి. 

పొర, మడత, కపటము, 

విశేషము (పమాదము. 

పొరంబోవన, సాగుబడికిపనికి రానిభూ మి, 

జే ళ్ నత ర 

పొరపాటు. పొరబడుట, |పమాదము, 

భారలాట. రలాపొడుట, 

పోలము, పెరుపెట్టు నేల, వరిపెరు పెట్టు 

న్స పశువులు “సేయు బీడు ప్రదే 

కము, 

పడు, పోందుపడు, 

పోంచవీలు, , పీ 

పోచ, గడ్డి లోనగువాని పరక, 

పోకిరి, దుర్మార్త (పవర్శనము కలవాడు, 

పోరాటము, క లవాము యుదము, 

పోరు, కలహీంచు. న 

పోషకులు, 

పోషణము. పోషించుట, 

పోళీలు, ఒబ్బట్టు, 

పతీ, మనుమరాలు, 

పౌరాణివండు, పురాణము ెలిసిన 

వాండు చెప్పువాడు, 

పౌరులు, పురజనులు, 

తమిఠరము 

అడుప్ప, 

పౌరె, నుడ్కి తవర్కు ఒరుకణ్ నోయ్, 

'అపాయమ్, 

పొరంబోక్కునిఅమ్, 

తవణు, 

పరళువదు. 

వకిపయిరిడుం నిల ఆకుమాడుగళ్ 

మేయుం నిలన్, 

ఆనుగూఅమ్, నన్హాగ అ-మెప్పదు సరి 

పడుతు. 
mr.) 

నో 

సల్ గళ్ ఆయిల్ అణీయుం ఒరు 

ఆబరణమ్, నగ. 

వెక్కో_ల్ పోదు, 

పోక్కి_ర, కెట్టవన్, 

పో రాట్టమ్స్ కఠఅగమ్ పోర్, 

పోర్, కలగం సియ్వదు,. 

పోవకర్ గళ్ , ఉదవిశయ్బవర్ , 

పోష తై, పోషిప్పదు, ఆదరవుతరువదు, 

ఒరువ గై అప్పమ్, 

పౌ 
ar 
పే త్రి (పుదల్వనిన్ కళన్ దె. 

ఫౌరాణిగన్, పిరసంగం సెయ్బవన్, 

పొదుమక్క_ళ 4 

§49 

కన్నడము (పౌరులు 

పొర్కె కపట, పదర, కణినపా, (ప 
ac) 

మొద, 

సాగువళీ ఆ౪చెఇరువ భూమి, బంజరు 

భూమి. | 

అపార్హమో డికొళ్ళువదు, (పమౌద, 
వ్ 

హోర ళాడువుదు, 

బెళిగ బేళాదభూమి సహాెలదనగగు 

మేయు (వ డేళ, 

అనుకూలిసుు ఒప్ప తిద్దు సరియాగు 

హోొందిక యాగు, 

స్ర్రీగళహస్తాభరణ, 

హుల్లి నకడ్డి, పొర కె, 

దుష్పతన ఇద్దవను, పోకిరి, 

యుద్ద, పహూోరాటు జగళ, పోరు 

కలపొను; పోరు, 

పోవకరు, 

పోషి ను, 

ఒబ్బట్టుగళు, హోలి 7గభు, 

మొ వెన్డిగళు, 

పురాణ తిళిదవను, ఫురాణ హహేఘువను, 

ఫురజనరు 



ఫొత ] తెలుయు 

పారువము, ఫురుషఖావమ్యు. పురుషు 

లా లల 

(పకటన, (పక టించుట, 

(పకటింపయబడు, . 

(ప్రకరణము, (పస్తావము, (గంథ భాగము, 

నాటక భేదము: 

(పకారము, ఫోలిక్క భేదము, 

(పశాళము, ఎండ, “వెలుగు, 

(పక్కు_బలము, 

ప తి, మికి)_లి |పనీది, (ప్రఖ్యాతి. మిక్కిలి (ప్రసిద్ధి 

పజ, బుస, సామర (ము, 
రక ద్ధి ఖలీ 
(పణయనము, (మము (ప్రార్థన, విన 

యము 

(పణవము, కీంకారము, 

'ప్రణానుము, ననుస్కౌరము, 

(ప్రతాపము, పరా కమమువలన గలిగిన 

(పతిష్ట, 

(పతి, సమానము నకలు, భౌగము, 

విరోధి, 

(పతిశారము, మాబుచేత, 

(పలీకూలము, ఆనుకూలము కానిది, 

(ప్రతిదినము, దినదినము, 

నుండువాడు, 

(పతి నెల, 

తమిళము 

పౌరుడమ్్ ఆణ్ మై, ఫురుషపిరయి త్తి 

నమ్ (ముమర్చి). 

పరువమ్, చండిరనిన్ ముళుని అవుః 

(౬ 

విళంబరమ్ "సెయ్దల్ , 

వెళీివరుం విళశంబరమ్, 

ఖో ది 

పడి, పోల, 

వెయిల్ , ఒళి, 

పక్కు_బలమ్, 

పెరుంపుగళ్. 

మక్కల్, 

అటీవు, సామర్ త్తియమ్, 

కాదల్, పణివు, 

పీరణవమ్, కీంగారమ్, 

వణక్కు_న్, 

| వీర దినాల్ వరుం పుగళ్ , 

(పది సమానము నకల్ , మాదిరి పోలి, 

పీటివు, పగ, 

బడిల్ , కమౌజు, 

అనుకూలమిల్లాద దు, విరోదమాన, 

ఒజవ్వొరునాళుమ్, 

పిరతినిది బడిల్ , ఇరుష్పవకా, 

850 

పౌరుష, పరువు పయత పతీశె, 9 ము స షే క్ 

ప ర హుణ్ణి మె, వూర్మచం[దశాణువ రాశి, 

(పకటనె ఘోష, 

(పస్తావ (గంథ భాగ, నాటకదల్లి సేద, 

హోలి క్క ఫేద, మాదిరి, 

(ప్రకాశ బెళకు, బిసులు, 

పక్క_బల్క ఎడబల, 

అత్యంత ప్రసిద్ద, 

(పడె మక్క_ళు, 

పజ, బుద్ధి, సామర్థ్య, 

(పేమకలాప, (పణయ్య వినయ వినంతి, 

కీంళారః 

_ ద ద ఇంప ॥ పరాకనుదిం బం (పతి స్పై 

నకలు పతి, భాగవు, విరోధి, 

| 
(పతిహిం సె సేడు సాధినికో, నాగ 

తీరిసుకొ, 

విరుద్ధ చాదదు, (పతీహూఅవాదదు, 

దినదిన, 

| ఒబ్బర స్టానదల్లీ, ఒబ్బరిళాగి మరొబ్బను 

(షతితింగళు, 



(పతీవిం ] తెలుగు 

(పతిభింబము, (పతిమ, నీడ, 

(పతిభ, బుద్ది, కాంలి, 

(పతిమ, బొమ్మ, 

(పతీరము, తీకము, గటు, 
౬ 

(పతీవోరి, ద్వారపాలకుడు, 

(ప తీ, విశులతోనుండు దూది, 
అటో టీ 

(పత్యకు వాడి, జెనుండు, బౌద్ధుండు, 

(పత్యు తరము, మాలు తరము, 
జూ జాల 

(పథమము, మొదటిది, ముఖ్యము, 

(ప్రథమమం త్రి, 

(పదక్షీణము, (పదకీంచుట, చుట్టును 

సవ్యము-గా తిరుగుట, 

(పదర్శనము, విశదపజఅచి చూపుట, 

(పదానము, గొప్పయీవి, 

(ప్రదీపము, దీపము, దివ్వె, 

(పదేళము, 'సలము దేశము, 
థి 

ప రంసానము, (ఏ థానశార్య్యా 

ము, నికితా ॥ ఖ్యముు గళం 

(పధాని, మధ్యమౌధిళారి ముఖ్యుండు, 

మంతి, 

(పుబలము, మిక్కిలి బలముగ అడి, 

పబలు(డు, | పనీదుండు, ( ప్రనిద్ధ 
[(పబఅపండితుండు, 

(ప్రబోధము, అత్తెరు, 

పభ, వెలుగు సేవని పట్టణము 

తమిళము 

పీరతినిళల్ నిళలొ, త న్ను డెయ 

ఉరువమ్, 

అఆటివు, మేది, ఒళి, 

(ప్రతిమ బొమ్మె. 
కరః 

దువారపాలగన్,. 

పంజి, 

శమణన్ , 

మబటునిడ, బదిల్ 4 

సిర త్తియేకమానదు, తనియానదు, 

ముదలానదు ముక్కియమ్, 

(పదమ నుందిర్కి పిరదమర్, ముదల్ 

అమేచ్చర్, 

వీరదథఖీ,ణమ్ వలం వరుదల్, 

విళక్క_ప్పడు తల్ వివరి తుకాటుదల్.. 
a, అవి (బ్ర 

వళల్ , 

దిపమ్, విళక్కు, 

పీర దేళమ్్ ఇదమ్, నాడు, 

తలమె అలువలగ మ్, 

ముకి. యమ్, నిచ్చుయమ్. 

ముక్కి_యమౌనవన్. 

అమెచ్చర్, మనిరి, 
ఓ... యి 

మిగవుం వలివుళ్ల దు, 

పుగళ్ వాయ్న్ష వన్, పీరబలమొ నవన్ , 

' పీరబల పండితర్ , 

ఆతర్, 
(a 

ఒళి కుభేరనిన్ పట్టిణమ్, కదిరవనిన్ 

మచెవి, 

లర 

కన్నడము ( (పభ 

(పతివింబ, (పతి మొ 

బుది, శాంతి, 
థి 

గొం బె, 

తీర దడ, 

ద్వార పాలక ను, 

హ తి, బీజ, అరే, 
—O 

జెనర్కు చౌదరు, 
యా థి 
ఎదిరిమాతు, 

మొదలినద్కు ముఖ్య వాదుదు, 

('ప్రథమమం (తి, 

(పదకీణ, చేరను తలు ఆకళ ఆక్య 
జక 

తద నుతలు మూరునల తిరుగువదు,ః 
థి ల! 

వింగడిని విళదవాగి తోరినువుదు, 

' దొదతరవాదాన, 
క గో 

దీప, (పమ బె, 

సళ బేళ, 
థి 

(పథాన కార్యాలయ, 

థి 

మధ్యమాధిళా 0, 

బహుళ బఅవిదదు, 
లు 

బలవుళ్ళవను, 

(ప్రబలపండిత, 

ఆ తేరు, 
వు 

బెళుగు సన చేరన పట్టణ, నూర్యన 
హెండతి, 

దుర (పభాన, 



తెలుంగు ప్రథా) 
(పభాకరు(డు, సూర్యు (డు, అగ్ని, 

(ప ఫాతమా, చేవవ, 

(పఖావముశ కీ ,మాహాత్ళ్యము, తేజస్సు, 

(పథాసితము, వెలుగుచున్నది, 

(పభుత్యము, రాచణికము అధికారము, 

(ప్రభువు, విష్ణువు అధి పు(డు, 

(పమదము, సంతోషము, 

(పమదావనము, ఉద్యానవనము, 

(పమాణము, 'సత్యేము, మేర, శాస్త్రము 

కొలత, కొలమౌానిక మొదలయినది, 

ఎటు(గునది, 

(పమాదము, ఏమజు పాటు, 

'పయత్నము, మిక్కిలి యత్నను, 

(పయాణము, నిదేశయు బయలు చేరుట, 

(పయాస, (శమము, 

(ప్రయోగము, నడపుట, మంత్ర మంతా 

దుఠను నడుప్రట్క, యత్నము, తంత్ర 

ము, యు పథము నుపయోగించుట, 

(పవావాము, వెల్లువ, పరంపర, (పవృ త్రి 

( పవహింపు కర(గు 

('ప్రవాళము, పగదము, చిగురు క్స్ క్యా 

దండము, 

సమస్య, 

(ప్రసంగము, విషయవి స్తరమ్బూ! ప్రస్తావము, 

వాదము, సంబంధము, సంభాషణ, 

దేవునికి నె వేద్యము పెట్టినటి అన్నము 

సుదఅలగునని, 

(ప్రసారము, వ్యాపనము, 

తిపిళము 

నూరియన్, కడిరవన్, తీ, 

విడియరల్ కాలె, 

= క్ బిల్లీ, మగ తువమ్స్ మాన్ని యం, 

wen.) pen) 

ఒళితరువదు, 

అవకు, అదిశారమ్, 

తలెవన్, పెరుమాళ్, అదిపన్, 

ఆ తియానం, వూందోటరల, నందవనం, 
par.) (J) 

పిరమాణమ, స ల్రీయమ్మ్ వర౦బు, 

శా చ్రిరవ్, అళ వు, 

అఆఅపతు, 
న 

ముయర్ని, 

పిరయాణహ్, 

-సెలుదల్ , 
రంగి 

పయనమ్, వెళియూరు 

శిరమమ్, కవ.మ్, 
వి 

పిరయోగం సెయ్దల్, మందిరంపోటు 

పిళాశియె ఏవుదల్, తందిరష్, 

మరుందు సెయ్దలొ శూనియం 

“శయ్దల్ * 

వెళ్ల మ్, పరంపరైె (చొట్లచ్చాట్ల). 

పవళమ్, తళిర్, వీశాయికా కొంబు, 

శేల్వి, సిరచ్చినె, 

పిరసంగ మ్ చొల్ పొళివుు పేచ్చు, 
వాదమ్స్ తెర్కు_మ్స్క్ సంబందం, 

పిరసాదమ్స్ తణి తల్, అరుల్ , నె వేది 
జాని = “ది 

యం సెయ్ద సాదం ముదలియ వె, 

పరవదల్ , అఆ:౭జల్ , 

ఫీ్ఫ్ లి 

కన్నడము (సా 

నూర్యను, అగ్నిః 

"బెళగిన రూవు, ఉదయ, 

శక్త మహి మె, తేజస్సు. 

(పకాశిసు త్రిరువుదు, 

ఆదళిత, కార్య భార, ఆధి కార. 

విషు, అధిపు ఒడెయు, 

సంతోష, 

య ద్యాన, హాంగసరతోట, 

స్క అళతె, సత్య, ఆకా మేరె, శాస్త్ర 

(పమౌణ, 

తే పూ ఆపతు, 
mer») 

బహళ కషపటు యత్న మాడువదు, 
డు 60 

హోొరడువుదు, పయన, 

(తౌస్క (పయా సె, 

నడెసువుదు, చాణావరీ మోడీ జకన్క 

తంత, కు వధడ సేవె, 

నిరిన (పవాహా, హొయలు, పరంపరె, 

వావళ, తిళిర్ , వీశ₹యదండ (కోలు, 

(ప శ్నెా చర్చావిషయ, (ప శ్నినోడు, 

(ప్రసంగ, విషయద విసార, (పసావె 
pr ల 

సంబంధ్క సంవాద, సంభాషణా, 

లేశ, బగ్గిను నిచ్చళ(పసాద్క ఎకె 

బాన, 

వ్యాసీ సువ్రుదు, 



(పసిద్ధ ] లయల 

రింపంబడినది, 

(పనూనము, ప్రువ్బ్పము. 

(ప స్తా వము, ఇంద క్శా _స్త్రమందలి 

(పత్యయ విశేషము, 

(ప్రస్తావన, అవసరము. చెప్పుట్క నాట 

కారంభము, 

a 

' రి 

(పవారి, (పాళారము, 

(పహాదము, సంతోషము, 

(పళ యము, కల్ప్చాంతము, 

మృతువు, మూర్చ, 

అపాయము 

(పాశారము, గుడి మొదఅగువాని చుట్టు 

గోడ్క |పవారి, 

(పాచీ, తూర్పు. 

(పాచీనము, కంపకోట, వూర్య కాలము 

నందు కలిగినది, 

(పాణనాథుండు, పీయు(డుు యముడు, 

(పాణము. గాలి, వాదయము నందలి 

“గాల్స్ బలిమి, అచ్చు, 

(పాణి, మను హ్యాది జంతువు [పాణము 

గలది, 

(పాఠ. చూ, పాత, 

(పాఠతిహాల్యము, (పతికూలక్వము, 

పాప్తము * పోందయంబడినది వాడు 

కొన్నది, 

TD—45 

తమిళము 

"పేరు వాయ్న్లదు, పో టప్పట్రదు, పుణళ్ 

"పిటదు, ఆలంగారం శెయ్యపటగు, 
ల 

వూ, మలర్, 

వడమొళియాప్పిల్ ఒరు పరిబా షె 

నాల్ 

(పస్తావచె, ముక్కి_యమౌా*” చేండియదు, 

అరిముగప్పడు తుం సాల్క్ నాడ 

క తిల్ ముదల్ అంగన్, 
జాలీ 

మరువమ్, 

పయణమ్్స్ చెళియూరుకక్కు కిళంబుదల్ , 

పిరాళారమ్స్ మదిర్ కువర్ , 

మగిళ చ్చి, 

పిరళయం, ఊళ్తి కల్పాంతమ్ ఉలగ 

యమ్ "శేడు, కావు మూర్చ, 

మా 
ag 

కోవిల్ ను టిలుముళ్ల మడిర్ నువర్, 

(పాశారమ్. 

వడక్కు.. 

మిగవుమ్స్ పళ మెయానదు, 

బలమ్. 

ఉయిరుళ దు పిరాణి, మనిదన్ , విలంగు 

గళ్ ముదలానవె, 

పళియ, 

'వేటుమె, -వేరుపాడు, ఎది రల్, 
రు అనాటి 

క్రిడెప్పదర్ వటైయదుు పిరాప్తమ్ బేర్ 
| నద్కు ఆడెనదు, 

(a) రా=టు 

ఏఫ్3 

త్తిన్ ముడివు అల్లదు అళివు, అపా | 

కన్నడము ( (పూ ba) 

ఇ 

ఛందశ్శాస్త్రడ (ప్రత్యయ విశేష, 

నాటకద ఆరంభ, (ప్రస్తావన, (ప్రయా 

జవ ఆగ త్య యేాళి కె, 

మురుగ మరువక, 

పయణ, (ప్రవాస 

(పాశార, సుత్తుల గోడా, 

ఆనందు సంతోష, 

కల్చ్బదకొ నె, 

మూరె, 

ముప్పు గాత్క సావు, 

గుడి కోటి ముంతాదవగళ నుతేలు 
బాలీ 

ఎతరనోడె, 
అటట 

మూదడణ, 

కో శ హిరియద శాలదదు, 

(పయను, యమధర్మ రాజ, 

mY, హృదయదల్సిరువ “గాళియ బల, 

అచ్చు, 

మనుష్య జంతు వృతువి శేష ముంతాదవు 

గళ్కు జీవ ఇరువవు, 

వా ళేయ, 

(పలతికాల వాగిరువదు. 

సంపాద నె చెవు సేరిరువుదు, 



(పాయము, వయస్సు, చావు బౌహోు, 

భ్యము, సమానము, జీవిత శాలము, 

ఈడు, యొవనమ్యు 

(పాయళ్ళ్చి త్తము. 

శేసెదు కర్మము, 

(పారంభము. (పయత్నేము, ఆరంభము, 

పాపపరివో రార్భము 

(ప్రారబ్ధము, శరీరము శె త్రిం చెడు కర్మ 

విశేషము ఆరంఫించు, 

(పార్గన, అడుగుట, వేండుట, 
థి 

(పావీణ్యము. “నేర్చు, గట్రిత నము, 

(పావృషిజము, కప్పు, 

(పాళనము, భోజనమ్ము తినిపించుట, 

(పీయ, (పియురాలు, 

పీతి. సంతోషము న్నేహము ఒక 

వహ యోగమ్ము | పేమ, UC \ 

తిమిళీము 

కిరాయన్క వయదు, ని చెయ తగుద్వె 

వాళ్ క్క శాలమ్, ఈడు, పరువ 

శాగాలమ్, ఇళ మెప్పరువమ్. 

పీరాయచ్చి త్తం, పొూవ౦గ క్ష్ నీకి 

కా ళుదల్, శాంతి, 

ముదల్ , తువక్క_ం, తొడక్కం. 

వినెపయన్ = తొడంగుదల్ , 

పీరా రనె, కేట్ పదు, వేండుదల్ 
కలీ మ 

ెటిక్కార తేనం, తిజుమె. 
ఉం ల a 

తవ శే, 

పిరాశనం, అన్నం ఊటుదల్ . 
చ 

పెరియకోయిల్, నగరము మి దైవీడు, 

(౬౦ 

కాదలి, ఆ శెనాయగి, 

పిరియప్పడువదు, ఆఅశెప్పడు, ఆశెవె 
ప్పదు, ఇసప్తప్పడు, 

నుంగళ వా తియమ్. 
ఇట 

ర్స్ 
ee” 

మగిళ్ చ్చ, ఆనందమ్, నబ్బు, అన్ను, 

(వున్వుః పురువు, 

శ్రీఫ్శ్ష 

కన్నడము _ (1 వువ్వ 

యౌవన సావు చాహుళ్య, సదమొన 

జీవమౌొన, సామ్య, ఈడు, 

ఆరంభ, (పయత్ను, తొడక, 
శరీర ధార కౌమాడునువ కళ్ళ వి శేవ్క 

ఆరంఖిసు, ఫలకొడలు వా త్తిదకర్మ, 

శేభువుదుు బేడిక్క వారె కె, 

కాళ ల్య, గటి-గారి కె, 
ఉం 

కప్ప, మండూక. 

లెన్ని సువుద్కు నెక్కు_వుదు, 

'దేవళ, నగరు అరమ, 

| 
నలై, (పియ, 

పీతిను సంతోపపడిను, కృ _ప్రిగొళిసు, 

మంగళ వాద్య, 

సంతోవ, స్నే పహ, ఒందు UE 

(ప్రయోగ, బలు మె; 

హుళు, 



((పేయ ] శేలం(గు 

((పీయనీ, (పీయురాలు, 

(పొద్దు, శాలను, (వొద్దుపుచ్చు, 

ఫల వారము, ఫలాహారము, 

ఫలము, ఫలితము, 

ఫలితము, వృక్షము, పండు, లాభం, 

బంకు. సందు వీధి, 

బంగారము, స్వ న్తము, దుర్లభము, 

(శేస్టము, 

బండి, శకటముూ రథము. 

బందరు, ఓడ నేవు, ఒక పట్టణము, 

బంది, నిర్భంభమ్ము ఖయిదుచేయుట. 

బందిఖానా, చెజసాల, కారాగ్భవాము, 

బందువు, చుటము, 
a) 

బందోబ స్తు, ఏర్పాటు, జాూ(గర్, 

తమిళము 

ఆ కెనాయగి, శాదలి. 

అల 
రె 

శిటుండి, పల గారమ్, 

పళమ్క్ పయన్, వీరయోజనమ్, 

మరమ్, విళె చ్చల్, పలన్, ప ళ్ళ మ్స 

లాబమ్, 

దు 

'తెరుమునె, 

పొన్, పశుంపొన్ , కిజెళా్కా దపారుళ్ , 

ఉఠయర్ నదు, 
౨ 

వండి, ఇరదమ్, 

నాట్టిల్ ఒరు ఊర్, మచిలీపట్టణమ్, 

అడెతువె తల్, 
రంగా DD జాన 

వెతృల్, 

సుటమ్, విభుంచాళి, 

బందోబ సు, ఏర్పాడుక్క_మున్ జాగిర సె 
నం ౧ = 

పోలీస్ (శావల్) శారర్ గ'శె నియ 

మి తేల్, 

త్ ఫ్ 

కన్నడము ( బండో 

శాంత్త నలే, 

. . 

శాలు కాల వేప, 

ఫళార, హణ? శు ఉణ్లువుదు, 

ఫల్క (పయో జన, 

వృక్ష ఆడాయ ఫల, లాభ, 

మణి, 

బంగార, చువర, దుర భవాదుదు, (శేష 

వాదుదు, ' 

గాడి తేరు రథ, 

బందర్, తురైముగ పట్టిణమ్, తెలుంగు (నేవు వాడదగిన ఎదబది, ఆంధ దేళద 

ఒందు రేవు మచిలీ పట్టణ, 

నిర్చ్భందమ్, శిర |కెది, నిర్బంధ, "సి రెయాళు, 

బంధు, సంబంధిక, 

వ్యవయై  ఎచ్చరిక్సె జాగరూకత 

పోలీసు "హెచ్చరిక 



పర్యం ] “తెలుంగు 

బంధనము, కట్టు, కట్రుటకందగిన సాధథ 

తొడిమ, 

పజ, చెట సాలు, 

బంబం, శంఖాది ధ్యన్యనుకరణము, 

బంభరము, తుమ్మెద, 

బం|భమరము, బొంగరము, 

బజీతు, భంగము నొెండినడి, 

బజాటు. అంగ డివీధి, 

బటానీలు, పెరుదినునులో భేదము, 

బటువు, దృఢము, గుం|డన, ఉంగరము, 

బటత అ, వెం|టుక లూడిన తల, 
క 

బట్వాడా, జీతముఅను పంచిపెటుట, 
ఉం 

బడ పౌ దురార్డు6 డు, 

శజెయి,ః గ్య ర్వము, 

బుడి, పార శాల, 

బదర, పతివెటు, పగులు, పాంచిపటిన 
బి క వ్ 

తీయ, 

బదులు, అప్పు, 

బరణి, కాటుక మొదలగునవి యుంచు 

కా నెడి చిన్నకొయ్య పాత్రము, 8.3 
చస. 

బఅము, పరిజనము జాతి, బంధు సమూ 
శా 

వాము, 

బలము. అధికము, శకి, 
ఇ 

బఅతముగా, తీ వమా, 

బల కాలి, బలవంతుడు, | బలశాలి, బల వాస్ , 

తమిళము 

| బందనమ్, కట్టుదల్, కట్టిప్పోడ త్తగంద 

వొరు ఊనుక్కోల్ ,అడగుకె తల్, 
రు అట 

పచిళా లెలయిుల్ అడెతు వత్సల, 

బమ్ బక్ సంగు ముదలానవె ఊదు 
శ తమ్, 

~——O 

తుంధీ. 

జబజొంబరమ్, 

కోందగం౦ విళి ప్పదు, 

బజారు, కడ తెరువు, 
ర టి 

పట్లాణీ, పయిర్ దినుసుగ ళిల్ ఒరువగ, 

గటి, ఉటుదిి మాసిరమ్, విరలణి, 

వళువ్క_ తె, ముడి వళ రాదత "లె, 

వినియోగ బట్వాడా సంబ ళం 

ప్పడు తల్, 

బడ వా, కెట్లవన్ , 

గరువమ్, తన్నెప్పుటియే ఉయర్వాగ 

"ప్పేశిక్కౌాళ్లుదల్ , జంబమ్, 

పళ్లీవ్మా_డమ్స్ పల్లి, 

వెడిప్పు, పంజానెడ్కి వెడి ప్ప కండ 

పా త్తిరమ్, 

కడన్,. 

బరణ్తే కణ్ మె ముదలియవె వతు 
యె కం వాట 

కొ్క-ళ్లుం సిరుపా తిరకహ్ొ, 

నుట తారిన్ కూటమ్ ॥ (మ శ్తారిన్ హూట్టమ్, సాందక్కా_రర్ 

బలమ్, ఆదిగమ్స్ వల్సి వచ్చ పడి 
ర యా 

_ఉటుది, 

బలమోాగ, 

850 

కన్నడము (పసు 

బంధన, కట్టలు బాగ్గ ముం తాదువ్చు 
సెరెమెన్కి అడవువజేట్యు తొటు, 

వ! 

శంఖాయన ధ్వనిగళ ఆనుక రవ్వ, 

దుంటి, 

టుగుడి, 

| ఫజీలి భంగ వాదుదు, 

పీక్కు బజారు. 

బటాణిీ, 

దృఢ వాదుదు, గుండగిరువదు, దుం 

నయ ఉఊంగుర్క బెరళాాతొడిసువ 

ఆభరణ, 

బక్క_త లె చోళు, 

'సంబళ వితరణ్కా వాంచికె వింగదడ నె, 

పుండ, 

సాక్కుు, జంభ, దొడ్డతన, 

శాల పాఠశా లె. 

వా లీగిడు బడవ, నిగువ, పాచి; 

'హీవసె, 
సాల, 

భరణి కప్పు ఇటుకొళువ కాయి. 
టా య 

బళగ పరివార, బందుగళ తండ. 

బల్క హెచ్చిగా, సెన్య; గట్టి ద్భథఢ 

వాదదు, 

గటియాగి, 

బలవంత, 



బలి ] శెలుయ 

బలి, కప్పము, నూజార్భ మేన కానుక, ; 

జంతువులను చేవతఅమొదుట 
చంపుట, 

థి లు 

బసవండు. (బసవన్న) వృషభము, ఎద్దు, 

బహీసా_రము, వెలి వేయుట, 

బహునాయకము, అరాజకము అనేకుల 

యందుగల యధికారము, 

చాంధవము, చుట్టటీకము, 

బాకా, వాద్య విశేషము. 

చాకు కటారి, 

బాయదు, కొట్లు, చాదు, 

చాయయనయ్య, (వావ్య్మాలుండు, 

బాట, రాజమౌర్షము, ("వెందరువు 

బాటసారి. దారినడచు వాడు, 

చాణము, అమ్ము, పు _సకములను క్ టి 

జేయు చిన్న పురుగు, రామబాణము, 

చాణలి, బూరెల మాకుడ్కు పిండి 

వంటలు చేయుట కుపయు కృమగు 

లోవాపాత విశేషము, 

బార్లా, దండాయుథము, దీపావళి నాడు 

కాల్బు మతెబులు. 

బాతు, జల ప థీ, విశేషము, 

బాదము, ఫలవృక్న విశేషము, 

తమిళము 

బలి, పూజైెశ్కాాగ కొడుక్కుం౦; 

కాణిక్కెె, దేవర్ గళుళాా గ 

కొొలుదల్, య 

విడుది వసీక్కు_ం ఇడమ్, తంగియిరు 

క్కు_ం0 ఇడమ్. 

బసవన్ , కాలె మొడు, బస వేళ్వర 

క్కృ_డవుళ్ , ఎరుదు, 

బహీపా్క్క_ర, ఇన త్రిలిరుందు తల్శి 

ఎతల్, 
క యా 

అరళనిలా మె, అరాజగం, మక్కల్ అది 

శారత్తె కెప్పటల్, పలర్ తలె'మె 

కొళుదల్ , అరశియల్ కొళప్పషమ్, 

వెగుముత్కి పో టుదలొ పరిళు, 

బా 

బాక్య్మా ఉఊదుకోల్ వా లీయమ్, 
ల! 

| 

కటారి సీరుక తి, 
బాట | 

| 

అడి త్తల్ పొత్తుపొ తను అడిప్పదు, 

పార్చనన్ , పిరామ్మణన్ , అన్లణన్ , 

నల్ల పాడె, "పెరియ తేరువు. 

వళీప్పోక్క_న్ , 

అంబు పుత్తకం౦ంగళిలిరుక్కుం ఓర్ 

ప్రుళు, 

వాణాలి, బట్బణంగళ్ సెయ్ వదర్కు 

చాడు, 
=| 

వాదనురమ్ (బాదం), 

లీఫ్? 

కన్నడము (దారము 

తెరిగి శాణీిక కప్పకాణిక్కె, బేవతె 

గళ ఎదురినలి కొల వుదు, 
చం రగ 

తేడ మనె, నెల నివాస 

బసవణ, ఎతు, 
౯9 ar.) 

పహారా వహాకవుదు. 

సన్మాన, ఉ డునగోర, 

సంబంధ, 

కావాళ. 

కటారి సణవాకు, 
a 

“వాడి, సదెబడి, 

(బాహ్మణ, అయ్య నోరు, 

రాజమార, “హెడారి, 
౧ ద 

మ. పు స్తకంగళన్న హోళుమాడు 

హుళు 

బాణరల్క్ కడుబు మౌడువదొడ చాణతె, 
యణ 

బాణాయుధ్య దుండినకోలు మతాబు, 

బాతు, జలపవమ్మీ, 

బాదను, 



తెలుంగు బాధ్య ] 

బాధ్యత, చాధ్యత్వము, జచాబుదారీ, 

చార, పం|డెండు, 

బారసాల, నామకరణము 

బారువ, ఇరువది మణుగుల కొల దీ, 

టో టి 

అట్ట 

బింబము, 1 పతిబింబము, 

వికారి, ఫికు కాడు, 

బి-చ్చము, తిరిపెము, 

విషతు, వదలుకానిది, బెట్టు, 

బిగువు, బింకము, బిజు, 

బిబాగా. పడుక; 

బిట్టు. శీ ఘము, 

విజడారము, వాసస్థానము, విడిది, 

బియ్యము, పొట్టూడడంచిన ధాన్యము, 

బవిరుదము, సామర్థ్య చిహ్నము. 

బిరడ, మూత, తంబురలోనగు వాని 

తంతి. 

బిరడా, బుడి సీసా మొదలఅగువాని 

మూలికి వేసెడు కొయ్య మూతే 

(కాగు. 

బిలము, రంథము, గువా. 

బిలువము, బిల్వము, మా శేడు బెట్టు, 

బిళ్ల, ఓడుబిళ్ళ, 

ల మిళ్ల ము 

పొరుప్వ, 

పన్నిరండు, 

కళంచెక్కు_ “పియర్ నూట్టుదల్ , నామ 

కరణమ్, 

ఇరువదు మణం౦ంగుః 

బ్ 

ఊరువ త్రీన్ ఒటు మె ఉరువమ్, 

పిచ్చెశ్క్ళా-రన్ * 

పిచ్చె, 

బవిగవానదు, 

బిగువు; సెరుమెపడు త్రిక్కౌాళ్ళుదల్ , 

పడు కై గాః 

జేగమాగ, విరె వాగ, 

విడుద్కి వీడు. 

అరిళి, 

విరుదు, "పెరుమెైన్క టీ, 

మూడ్రికంబురా వె ప్పోనవైగళిన్ తంది, 

బుడి ముదలియవెగలిన్ మేల్ మూడి, 
fer ద 

మర తినాల్ సెయ్యప్పటదు, 
అటో లి 

సురంగమ్, గు గ్గ, 

బిలువమ్స్ బిలువమరమ్, 

వె లి? ఓడువి "లె . 
౧. | Rn 

రీఫ్రి 

శన్నడము (ల 

పళోణి కె, 

హాన్నెరడు, 

నామకరణ మహోత్సవ, 

పుట్టి, ఇప్ప తుమణ్క ఎర డొకొల్న 

క్వెం టాలు, 

చనిరళు, (పతీబింబ, 

తిరుకు ధితుక, 

బిక్క, బేడువిశ సంపాద నె, 

బిగియాగిరువుదుః 

బిగువు, సాక్కు_, దంభ, 

వోనీ గె, 

బడాన్క, వేగ, 

నివాస, 

ఆక్కి_. 

బిరుదు, (పతాపద చిహ్నం ళు. 

విరుపు, చిరు, ముచ్చళ తేంబురా 

వాద్యద తంతి, 

సీసెయముచ్చళ, మరదతొగటి బిరటి, 

[గు హె, తూతు, 

బిల్వప(తిగిడ, బిల్చతిగిడ, 

“"హాంచుు బంగారచె విలె, నాణ్య, 
య 



నీజవూ ] తెలుంగు రిమిళనూ కన్నడము ( బువ్వక 

బ్ర 

బీజపూరము. మౌదిఫలము, మాదీ ఫల|మౌదీపలమెన్నుం మరమ్స్ మొదీవలం | మాదీఫలు మొదళద చాణు కంచి 
Ee 

వృక్షము, యెన్నుం పళమ్, కాయ 

భీజము, విత్తనము శేకన్సు, హూతువ్రు ' కారణమ్ విడ, బీజ "రేక స్పు, కారణ, బల, 'బవీజామర, 

బలము, వీజూకరము, 

వీడు, దున్నని భూమి, వీడు, ఉళువాద నిలమ్, వీడు బంచె. 
నీతు, భయము, బయమ్స్, అచ్చమ్, . భయం 

వీడ, దర్శిదుండు, దివృమాలినవాడం, | ఏలె, దిక్క_(టవన్. బడవ, దిక్కిల దవను, సణ్క బడ, 
యు లా 

_సన్ననివాడు, ॥ 

బీవీ తురకయాండుది దొరసాని, వీవి తురుక్కి_య “పెల్, దురె సాని, | దొరెయాహిండతి, ముసల్మానర హొణు 
+ ta 

| మగళు, 

బీభత్సము, ఒకరసము, ఒన్నదు రసంగళిల్ ఒ|నుః వీభక్సర'సము, 

వీరము, పరా కమము, వీరమ్, పరాక్రమ, కెచ్చు. 

వీరువ, అంత సు అంక సు గా అడపలక'లు | బీరువా, అరెఅరెగళాగ తొ గుక్క అంత నుగళ కపాటు, ఆలాంది, 
అవి అంతో Car మ రాలా అజాత శ్రీ 

ఆమర్చిన నిలువ పెళ, పృట ఉయరమొన "పెటి, 
వి వ వః ఆ 

రం 

బుజము, భుజము, తోల్, తోళు, 

బుటి, పుస్పాదులుం చెడి కరండము, మలర్ గె వెక్కు_ం కడు వె, హూవినబు పై, కుక్కి. 
A) చ చుటూ చలు ర 

బుడి, సీసా, బుడి, సీసా. సీ 
డె G5 

భంది, మతి, బుది, అటేవు, బుది, (పజి, 

గు ద థి ఇ 

బురుజు, కోటకొ తడము, కోకు కొ తళమ్, | బురుజ, కో శకేయకొ తళ, 
అజ ర్ అనాటి అటో 

బురుడా, ఆ సత్యేవచ నము, పొయ్యురె తల్, బురు బె, నుళ్గు, 

బులాకి. నాసాభరణము, బులాక్కీ మూక్కి_ల్ అణియు౦ ఒరు | బులాక్సీ మాగిగ ఆభరణ, 

ఆభరణం, 

బువ్వ, అన్నము, సాప్పాడు, . కరూళు, 

బువ్వకడు పు, అన్న (పాళనము, ఆన్నమిడల్ , అన్న్మపాళను ఊట, 
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“కెలు (గన బువ్వ ] తమిళము కన్నడము ("జ్య 

బువ్వము, వివాహమునందు బంధువు, బువ్వ౦, తిరుమణ౦గల్భల్ సుట తా, మదువెగళల్లి బంధుమిత్ర సమేతవా 

అందరు ఒకటిగా గగూర్చుండి వేడు 

కాగా భుజించుట. 

బువ్వముబంతి, వారిబు వ్వ ము తొలి 

బువ్వము, 

బూంది! భక్యువి శేషము, 

బూజు. సాలెపురుగు గూడు, 

బూతము, పిశాచమ్ము పాణిం 

బూతు, కుచ్చిత ఫుతిట్టు. 

బూరకొమ్మ. శంఖము, 

బూరె, ఛత్ష్యవి శేషము, 

బూర్నీను, చాల సుత గానుండు 
అటే 

కంబళి, 

బృంద, తులసి చెటు, 
లు 

బృందము, సవమూహాము, 

బృందావనము, తులసితోట., 

"బేరము, వ రక వ్యాపారము, 
pra. ] 

"బేసరి, ఒకదినును ముక్కు.ర. 

రుదన్ ఉట్ శార్ న్లు సాస్పిడుడల్ , 

తీథుమణ విరున్టిల్ ముదల్ దాళ్ , 

రంల 

శా రాబూంది ఒరు బట్బణం, 

జ శు, వూంజాణం పీడి తల్, 
ఆ ఆటీ 

బూదం, పేయ్ పిశాళు, 

విశెవు, తిట్టు, కీళ్ తరమానదు, 

కంగు, 

వె, 

బూర్నీస్్ మిగవుం మిరుదువాగ ఇరు 

క్క_౦0 కంబళి, 

రి 

తులని చెడి, 

సమాగం కూటం, 
ట్ 

వెరంచావనం, తులనీి (తోటం) వనం, 
టు 

(a 

బె 

"బేరం, వాణీిగంసెయదల్, 

బేసరి, మూక్కి_ల్ ఆణియుం ఒరు అణి 

గలం 
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పం శ్రిభోజన, మదు వెయ ఉట, 

కారాబూంది, 

బూసణ, బురునుకుటి హీడత్య చేడు! 

బలె, " 

దెవ్వ పిశాచి, 

అసభ్య భా మె, బయ్రళు, బయ్యి, 

శంఖు, కొంబు కోడు, 

కడుబు, నిహిలఅప్ప, 

మె ల్తేగిరువ కంబళి, 

తులనిగి ద, 

గుంపు, 

తులసీతో శం 

వ్యవహార, వ్యాపార, 

జందుత రన తు, నాకో తుం 
అలాటి శాల 



జొం?గ ] "కెలుకు 

బొంగరము. బాలురాడుకొ ను తిరు 

గుడు కొయ్య బొమ్మురము, 

బొంత కాకి, మాల కాకి, 

బొంద, రయ భము, చీలలో పల్లము, 

బొంది. శరీరము, 

బొందు, దారము, 

బాటు, చిలకము, 
లు 

బొటు దారము. బెటును[గుచ్చెడు 
టు బట 
మంగళ సూత్రము, 

బొప్పాయి, ఒకానొక చెటు, 
లు 

బోగము, సుఖము వెల. 

బోగి, సం(శాంతి పండుక తొలి 

దినము, 

బోగిణీ. ఒకతరవోగిన్నె. 

బోధ. బోధించుట తెలివి, 

బోధవ౦డు, ఉపాధ్యాయుడు, 

బోధించు వాడు. 

బోయ. కిరాతుడు, 

బోయి, పల్లకి మోయువాండు, 

బోలు, లోపఅ ఏమియు లేనిది 

బోసి, (బోనీనోరు 

లోళా, 

TD—46 

తమిళము 

ట్ 

బొంబరం, సీణువర్ విళశేయాడుం విళె 

యాటు కదువి, 
లు 

అండం కాకా్కాా, 

తుల, 

ఉడల్ , 

తు నూల్, 

బోటు, తీలగం౦, 
లు 

చతిరుమాంగలియం 

నూ తిఠం, 
prs. 

కోర్కు_ం౦ నూలిక్ 

బొప్పాయిమరం, పప్పళిమరం, కాయ్, 

బో 

సుగం, విలె, 

బోగి, పొంగల్ ముదల నాళ్ 

కొొండాదుం ఒరు పండి. 

ఒరువగ డేకిసా, 

నాలి తరల్యొ పాడం కర్చి తేల్, 
(౧ టె జాజ్ 

ఆనిరియన్ , పాడం కర్చిప్పవన్ * 

బోయన్ , జేడన్, 

| ఉల్ పక్కొ_ం ఒజ(నుంమిల్లా మె, నెళుమె, 

బొక్క వాయ్. 

ఆసా వి 

861 

కన్నడము (బోళా 

యుగురి, 

క ప్పుకాగ, 

కంది విత, 

మె, దేవా 

నూలునలదీ, 

తిలక వాదు, 

గుళ దాళియ దార, 

పరంగి గడ, 

భోగ, నఖ, "బలి సూ ళెుజాతి, 

భోగి సంశాంతి వాబ్బద మొదలినదిన 

వాబ్బుః. 

బోగిజీ, దొడపా(త. 
Gs 

తిళివళిక్క బోధ జూన, 
ఇ 

బోధిసువను, బోధక, శతక 

కిరాత, బేడరవన్క బే పెగార, 

పల్లక్కి హోొరువను, 
ట్ొళ్లు, పెళ్లు, 

బొక్క చాయి, 

| సరళ, 



బతున ] తెలుగు 

(బతువ, 

(బతుకు తెరువు, 

(బదు, జీవనము, 

(బద. తునుక, ఏలిక, పగిలినది, 
ది 

(బమయు, (భమపడు, 

(బిమరిదిరుగు. చుట్టివచ్చు. 

(బవ్మా, నలువ, 

(ద వ్మా ఇవారిణి, (బహ్మచర్యమందుండు 

పీ 
ws) 

(బ్రహ్మణ్య ము, (జా వణ కత మమ్ము 

(వావ్మాణ "సమూ హాము (వ్ర అబ 

వ్మాణ్యము చంపయగనాడనిది. 

(బవ్మానిస్టుడు, పరతీళ్వనిష్టగలచా(డు, 

(బవ్మాబంధువు. దుష (బాహ్మణు డు, 

(బహ్మాభూతు (డు, , చనిపోయిన వాండు, 

('బ్రవ్మామోమౌంస, చేదాంత విచారము, 

(బన్మాము, పరమొత్మ, "వేదము, తపము 

(బ్రవ్మాయజ్ఞము. వేద పాఠము, సిర్భఠర్స 

అణఅమునకు వేయు నొక కర్మం 

(బ్రహ్మరంధము, నడునే త్తి. 

'బ్రహ్మారథము, శవవాహనము, 

(బవ్మాలిపి, నొసటి వాత, విశదము కాని 

(వాలే, 

(బవ్మావర్చ సము, మంచి నడత, సదా 

ఇవారము, 

(బవ్మావర్చస్సు. (చావ్మాణ తేజము, 

(బ్రహ్మ వాది, "వేదాంతి, 

తమిళము 

ల 
py 

పిళెప్పు, 

వాళ్ క గై 

తుండు వెడిస్ప, 

విరమి తేల్ 
pnt 

సు త్రీసు త్రీ తిరినల్ , 

తిరుముణమూ గాద పిళ్ళ బిరమ్మ చారి, 

బిరమ్మ చారిణి తిరుమణమాశామల్ 

ఇరుక్కం “సెల్ 

పార్పననుక్క_ నల్లదు పార్చనర్ గలిన్ 

కాటం, కొల కూ డా మె, 
లు చం రు 

తతువ తిల్ ఈడుపటవకా, 
అనీ ఆలీ లు 

దుటపార్చన్ , 
౬ 

ఇ 

తేత్రువం ఆజిను కొ_ళుదల్,, 
న లు (a2) 

విరమ్మం, కడవుళ్ , వేదమ్స్ తవమ్, 

గిరగమ్క సేర్కె, 

ఓదధుదల్ , తర్పణతుడన్ ' సేర్న ఒరు 
ఎంటి ఏ 

శడం౦ంగు, 

ఊచ్చి. 

పీణ తీన్ పాడె, 
అట చి. 

నల్ల పణ్బు, ఒళుక్కు్మ్స్ న డతె, 

విరామ,ణ తేజస్, 
శ్ర 

“తేతున ॥ త్తు అరిఖున్. 
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కన్నడము 

చాళ్లు, 

బాళిన వాది, 

జీవనం బతుకు, 

బదెె తుండు, 
౧ 

(థమ, 

నుతు, ను తిబరు. 
a.) టీ 

మదువయాగ ద విద్యార్షి ఇ 
ఠా 

౬ 

(బావ్మాణరగుం వు, 

కొల బారదస్థితి, 

(బా వా ణ సల 

పరతత్వని పై. యుళ్ల వను, 

దుష్ట్యవావ్యాణ, త్వాష్ట్ర: 
(బవ్మాఆదవను, సత్తేవను, 

వేదాంత విచార, 

పరమాత్శ, చేద తపన్కు ఒందు (హక 

కూటి, 

వేదపాఠ, _ పితృతర్పణద అంగచాః 
ఒందు కర్చె. ' 

డవుగ, త లెబురుడె నడువినకళి, దొ 

మెరవణి గ. 

హజెద యా తె, 

లలాట లిపి, (బవ్మాదేవన బరవా, ఆనా 

గదబరవా, 

ఒ ₹యనడ తె సదాచార, 
౧m 

(వావ్మాణ తేజ కలె 

| చే కాంతి, 



(బవ్మా ] తెలుప 

(బహ్మ వేళ . ఆరుణోవయ కాలము, 

(బవ్మాసాయు జ్య యు, (బవ్మాత్వము, చనీ 

పోవుట, 

(బహ్మానూ|త్రము, యజ్ఞ పవీతము, 

(బహ్మవాత్య, (బాహ్మాణుని చ౦పిన 

పాపము, 

(బహ్మోసనము, ధ్యానమునకు తేగిన ఆస 

నము, 

(శూవ్యాణార్ధము. తేది నమున భో క్షల 

భోజనము, 

(బ్రాహ్మణి, (బ్రాహ్మణుని భార్య. 

(బావ్మూణీక ము, (బావ్మాణత్యము, 

(బావ్మాణు(డు, పాటుండు బాపన 

వాడు, 

(బావ్మాణ్యము, (బాహ్మణుల "సమూ 

వామ్ము వారిఖావము, కర్మము, 

(బావ్మాము. ఒక విధ మెన వివావాము, 

[ యోగ్యవరునికి క న్యాదానము-గా 

నిచ్చునట్టిది. ] 

(వాహ్మ్. స ప్రమౌతృకలలో నొక 

మౌతృక, సరస్వత్వి పొన్న గంటి 

మార మొన లెని, 

(బుంగు, పూడ . మునుగు మణుగు, 

చచ్చు, నాశమగు, 

(బుంగుడు, మజగుపడు్రు మునిలిపోవు, 

నొచ్చిపోవు, 

తమిళము 

విడియర్ కాలె, అదిశాలె, 
రకు చను 

షజప్పు, మరణమ్, 

పూణూల్ , 

OD గ x 

కీ 

ర 
షక 

దివసమ్, ఇజిందవర్ గళ నినెవుహరుమ్ 

నాళన్హు ఇడుం అన్నమ్, 

పార్పననిన్ సెయ్, 

బి రామ్మణర్ గ లిన కూట్రమ్, తన్ మె, 

తొళిల్, 

ముజెప్పడి నడక్కుం తికమణహ్, (నల్ల 

వరనుక్కు_ కన్యాదానమాగ 
తేరుదల్ 1], Lx 

బిరామ్మి, ఏళు బేర్ మాదర్ గలళిల్ 

ఒరు త్రీ, నావిలురైప్పవళ్ , కలె 

మల్, ఒరవ్లై కీరె, 

ఫాం సే 

రం 
సనక 

మెదల్ , ముళభుగుదల్ 

ప్68 

(బవ్మాత్వ? సావు, మృత్యు. . 

జనివార, యవోపవీక, 
ఖు 

(వావ్యాణన కొొల్లువల్లి బంద పాప, 

కృ సూ జొనద ఆసన, 

శాదదలి మంత త్ర జనః (శ్రాద్ధదల్లి మంక్రవూత భో 

(బాహ్మాణక్వ, 

(బ్రాహ్మణ, ఆయ్యనవరు. 

(బావ్మాణన మూవా, (బవ్మాక ర్మ, 

యోగ్య నాదవరని గ వా స్టోక్త కన్యా 

చాన, 

ఏళు తాయిగళల్లి ఒబ్బళ్కు సరస్వ తి, 

పహూాడు, ముఘగు, వోళుగు, 

ముళుగు మరెయాగు నొందిహోగు, 

| 



భంగ] తెలు యగు 

ఇ₹భంగత , అపజయము, 

భంగ పడు. అవమానపడు, 

భంగపాటు, భంగ పడుట, కీటమి, 

ఆవమౌానము, 

భంగ పెట్టు, భంగ పఅచు (భంగించు 

భంగము, చెటుపు, ఆల్క అవమౌనము 

రోగము తునుక్క ఓటమి ఆటం 

కము, నష్టమా, పగలు పడుట, 

మోసము, కనుబొమ ముడీ, 

భంగి, విధమ్ము గంజాయి భంగము, 

భంగిమ, .ెలి, రీతి, బొమ్మలు మున్నగు 

వాని తీరు, 

భంగురము. నశించునదిి వ౦క లె నది, 

నిలుక డ లేనిది, పగుల (దగినది, 

భంజనము, విణుపు, చెడ గొట్లుట, 

భంజించు. విటుచు, 

భండనము, యుద్ధము, దు శ్నేష్ట్రం కవ 

వము, 

భండారము. బొక్క సము, 

భంటు, నతులేము, ఆకాశము కిరణము. 

భ క్షయ, అన్నము భాగింపబడినదిః 

భ *. గారవముతోగూడిన స్నేహము, 
pa) 

భాగమ్ము సేవ, నమ్ముక ము, శోద్ధం 

భ కుడు, భ క్రిగలవా(డు, 

భక్షుకము, తినునది, 

భతుకు(డు, తిండిపోతు; 

తమిీక్ యు 

తోలి, ఆవమానమ్, 

కెట్లడు, అలె, అవమానము, నోవు, 

తుండు, తోల్వి, కందగమ్, నట్టమ్, 

వడిప్పు, విళుదల్ మోసమ్, 

వంజనె, 

అవ్వళ్హుమ్, మాదిరి, గంబాొః 

వడివం, పడంగళ్ బొమ్మైగళ్ మొద 
లనవెగళికా తో టం, 

అళియకహ్క_ డియదు, పఅశాల౦ ఇరా 

దద్కు కెడక్క్యూ_డియదు, 

ఊఉ దడెపూః 

ఊడ తేల్ 
ర టి 

౬ = రా 

బొక్క మమ్, 

సట్బ్ప త్తిరమ్, విన్ మిన్, ఆగా యమ్ 

కదిర్ , 

అన్నవ్, ఇాప్పాడు; వగుక్క_ప్పట్టదు, 

బక్షి? మర్యాదెయుడకకూడియ స్స్ చ్చ 

గమ్, సేవ నంబిక్కె3 శిర చై, 

తొణనస్, బకిఉళవన్, కడవుళెనంబి 
GE జూ mM * న్ా 

తిన్నువదు, చాప్పిడువద్కు ఆవోరంకొళ్లు 

జీవం, 

సాప్పాడే ఎణ్బ్లమాగ ఇరుప్పవన్, 

| (సౌప్ఫాట్టురామన్ ], 

ఫట 

కన్నడము [ ధకక 

పరాజయ నోలువుదు. 
|] 

| అవమౌొనగుళు ను, 

యం 

బిరుక్క వీళువుద్కు వంచన్వె హుబ్బు 

గంటు, 

తరహా, సోగు, గంబ్యొ గర్వభంగ, 

శాలి తరహా, రీతి వస్తు స్వరూప, 
ద ar” 

నష్ష వాగువుద్యు వక వాదుదు, నిల్ల లాదద్బు 
ఈ య 

మురియువుదు, 

మురి, ఛభంగమౌాడు, 

యుద, దు శ్చ కవచ, 

థు ఉం 

బొక్కా సు నిధి, ఖిజా ని, భంగార, 

నక్షుత్క, ఆకాశ కిరణ, 

అన్న, విభాగ, 

భయమి[శితి స్నేహ భావ, నీవు నంబిశె, 

విచిికౌ 1శళదం ఎక? గద్ధ 
శరణు దాసం 

తిన్నువవ, తింబువజీవ, 

తిండిపోత, బశాసున హూ టుభాక, 
లు 



భణ] కలు 

భతమణము,. భకహీంచుట్క తిండి తిను 

బంజారము, (భవమ్యమ్సు 

భవతీంచుం లను, 

భగము, ఐశ్వర్యము, వీర్యము, ఇచ్చు, 

జ్ఞానము వె రాగ్యము, కీర, మాహో 

తమ్మ ధర్మము, యత్నము, 

మోషమేము, యోని, 

భగిని, తోడంబుట్టినది, అద్భస్లవంతు 

రాలు 

భగున, భగను ళబముతో మండుట, 
లు (అ) రు 

భగ్నము, భంగపడినది, చెడిపోయినది, 

భజన. (భజనము సేవించుట్క కలనీ 

"జీవుని స్తుతించుట్పు భాగించుట, 

భజించు, సేవించు విఫాగించు, 

భటుండు, శాలిబంటు, పనివాండు,! 

కింకరుండు, 

తమిళము 

బట్బ్సణమ్స్ ఉండి, ఉ ణవుపొరుళ్ , 

సాప్పిడు, తిన్, 

సెల్వమ్, పొోరుళ్ వసద్కి ఐకువరియమ్, 

ఆ, అలీవు, వై రాగియమ్ అజుమ్, 

ముయర్సి, మోట్సమ్, పణ వటి. 

కూడప్పిరన్లవళ్, పేజుడైయవళ్ , 

ఎతీదల్ , 

బజనె, సేవె, కలందు కడవుళి తుది 

తల్ వగు తల్ బజసనెకూటమ్, 
వాలి అటి a. 6 

బజనెసెయ్, తుది, సేవిత్తుకొళ్, పంగీడు 

చెయిదల్ * 

వేలెళశ్కారన్ , కాల్ నజె సేవగన్ 

భట్టారవండు, నూర్యు (డు, ముని రాజూ నూరియన్ , కదిరవన్ , ముని, అరళన్, 

గొప్పు (వావ్మాణుండు, పండితుడు, 

(నాట్య పరిభాప. 

భట్లా చారి, పండితుడు చేచాలయ 

భట్టిని. (బావ్మాణుని "పెం్రాము, రాణి 

భట్టు, (భ(టాజ్బా, రాజులను పొగడు 

బటు, వంది, 
లు 

భట్టు. (భట్టుండ్రు, భట్టారక శబ్దమునకు 

సంగ వారూపము, పండితుండు అను 

పదము, (డాదా: య ॥ ప (ఊదా నన్న భట్టు 

భ్మదముం బంగారము, శుభము జక కర 

ణము ఒక ఏనుంగు జాతి, (ేష్టము, 

ఎద్దు జగత, శాపాడుట, , 

పడి త్తీవన్ , ఫుఠలవన్ , కోవిల్ గలిల్ 

అరళర్ గ శి ఫుగళ్ ప్పాడుం కవి, 

కల్విక్కట కవిరాయన్, (ఊదా: నన్నయ 

బట్టు తెలుంగిల్ ముదల్ కవిఖఇుర్ ]. 

తణీర్ నిరెన కలళమ్, 
ta D౨ 

పాన్, శుబమ్స్ నలమ్్స్ ఒరు కరణమ్, రమ 

యానె జూత్తి నీ న దు ఎరుదు, 

జూగిరచటె, 
౧ రి 

£65 

ల. అ 

కన్నడము (భ(దకు 

భక్షణ, లెండి, 

తిన్ను, భతీసు. 

ఐళ్ళర్య, వీర్య, ఇచ్చె, వె రాగ్య, కీర్తి, 

వహి మె, ధర్మ యత్న, మోత్సు, 

యాని. 

ఒ జెహుట్టిదవళు, ఆద్భప్ప వుళ్లవళు, 

భగ్గనె ఊరియువుదు, 

మురిదుపోోద, కెట్టు, 

భజన, సేవిసువుద్కు ఎల్లరుసేరి మాడున 

క్ర ర్తె, 

సేవిను, వింగడిసుం 

శాలాళు, కెల'సవన్స్కు కింకర, 

సూర్య, ముని రాజు అవన, [నాటక 

పరిభాషెయలి రాజ]. 

(వాహ్మణన హెండతి, (నాటక పరి 
భా షెయల్లి రాణి), 

భట్రంగి, 

భటఎంబ పండికన బిరుదు నారాయణ 
ల 
భట్టు, నన్నయభట్టు ఇత్యాది, 

సీరుదుంబిద బం గారద కలళ, 

బంగారు శుభ, ఒందు కరణ ఆనెగళ 

జూతి, గేప్రవాదుదు, ఎత్తు, జా(గత్కె 



ఛవప ] తెలుగు 

భ|దపణు చు, కాపాడు. 

భదశ్రీ. చందనమ్యు గందము, 

భ( దాక రణము, కరము ఆలఅంకరీంచు, 

భ1దా సనము, రాజు కూర్చుండు పవిత్ర 

కరము, సీంవో సనము, 

భదుండు, వీరభ దుండు, మంచివాండు, 

[ఉదా : రామభద్ర; కామశాస్త్ర 

మందు చెప్పంబడిన ఫురుపషుజాతి 

"భేదము, 

భయంకరము, భయమును పుట్టించునది, 

భయపడు. భీతిల్లు. 

భయము, వెజఫు, భయపడు భీతిలు, 

భయస్టుండు (ఛయపడువా(డు, |] 

భయానకము, భయము కలిగించునది, 

నవరసములలో నొకటి 

రాహువు, 

పులి 

భయాపసాము.భ్రయమును పో౭గొట్లునది, 

భయావహము, భయమును కలిగించునది, 

భయో త్పాలేము, 

గించునదిి, 

9). (భయమును కలి 

భరణము, భరించుట్క కహాల్కి జీఠతము, 

' జ్రీవనాంశము (భరణ్యము, 

భరణి, భూమి, ఒక నతు(త్రముం 

భరచ్వాజము., ఒక పీ, 

భరద్వాజుడు, జక ముని, (చోణా 

. చార్యుడు; 

భరము. (భారము, బరువు, ఎక్కువ, 

అతిశయము బారువ, 

భరించు. భరువును మోచు్యు పోషించు, 

పెట్టుకొను. (భర్త భరించువా(డు, 

పురుషుడు మగడు, 

తమిళము 

బ తిరమాగ పొదుళశా తల్, 
అవి porn] 

చందనమ్. 

ముడి తీరు త్తమ్, అలం గారం సెయ్దల్, 

ఆరశస్ ఆమరుమ్ కింగాదనం, 

వీరబ త్తీరన్ , నలవన్, (ఉదా: రాను 

బుతీంన్్స శామశా తిర తిల్ 
pa. — అవి 

సాల్లియపడి పురుడజాతి వేటు మె, 

బయంగరమ్్ బయతే ఉండావ్క_వదు. 
జ 

ఆచ్చమ్, 

చతె వ న 

ర సంగ లిల్ ఒ(న్కు పుల్కి రాగ్యుగ గం, 

అచ్చత్తె నీమష్క_్వదు, 

"తె న్కు భయ త్తై తరువుదు 

బయ త్తినా లుండాగుం శేడుగల్ , 

బరణమ్, సగిత్తల్ , కూలి సంబళ మ్, 

జీవ నాంళ మ్, 

భూమి, ఒరు విణ్ మీన్ (ఎరణి), 

ఒరు పల నై, 

ఒరు మునివర్ , దిరో కా చ్చారియర్ , 

కయమెత్తల్ , పోషి క్రల్, పొరుత్తుకొళ్ , 

ఇాప్పాటుదల్, కణవన్, పురు 

పస్, అన్నం ఇడుపవన్, పోషిప్ప 

వన్, 

866 

కన్నడోనూ [ఫర 

(శ్రీగంధ, చందన, 

ముండన, అలఅంకరిసు, 

రాజపీఠు రాజగ ద సింహా సనం 

వీరభ దను, ఒ శైయవను, ముద్దు మర్యాద 

గ శే బెరనీిద మొతుం, రామభద్ర, 

భ యనిళు, 

భయ, భయగొళ్ల వ, ఫీత్ర, 

నవరస్నలళిీణా ఒందురస్క భయగొళిగు 

వుద్తు హొలి. రాహు, 

భయవన్ను హూోగ లినువుదు, 

భయహాట్టి నువుదు. 

భరిసువుదు కూలి జీవనాంళ, ఆకనార, 
థి 

భూమి, ఒందు నత్న (తః 

ఒందు హాక్కి_. 

భార, ఛారచాదుదు, "హెచ్చాగి, ఆలీ 

శయ, - 

ఛారవనుసహీ సు, 

పురుషు, 

వోషిసు వగ ౦డ, 



భవన ] తెలుంగు 

భవనము, ఇల్లు, స్థానము, 

భవము, పుట్టుక, సంసారము, స్త, 

(పపంచము, 

భవిష్యత్తు. శకాంగలదిి రాగల కాలము, 
న! 

భవ్యముం శుభము ఎముక శుభ మెనది, 

యోగ్య మెనది, తగినది ఆంద మెనడి, 

అవ ( ౯ 

పొడి, విభూతి, 

భళా. బిర, బళ్కొ బి (భళి, 

శెచాస్, (పళం సనారక మా, 
@ 

ఛభాండము, వండ్క పాత్రము, వస్తువు, 
నగ తొొడవు, 

భాండాగారము, బొక్క సము, డగా 

ణము ధనమ వ నువులు ఉండు 

చోటు, 

భాండారము, అదే. 

భాగము, పాలు, (పక్క; భగ్యము, 

భాగరి,. పాలివా(డు, 

భాగవతము. ఒక[గంథము, వీధినాట 

కము, 

ఛాగవకుండు. దైవభ కండు పాట 
క చ్చేరిగాని క థాకాల వేపము గాని 

చేయువాడు, 

భాగహోరము. విభాగము చేయుట, 

పంచిపెట్టుట (భాగించ్చు, 

భాగినేయు(డు, మేనల్లుడు (స్తీ! లిం_ 
భాగిసేయ్కి మేనకోడలు), 

తమిళము 

వీడు, ఇదమ్, 

జ్ పిజప్పూ సంసొరమ్్స్ ఉలగమ్్, 

నడక్కొ_విరుప్పదు వరుంగాలమ్, 

తగున్షపడి, నీర్ మైయానదు, యోగ్గియ 
మానదు, 

బస్మమ్, వెళైత్తూళ్, తిరునీర్ , 

బళిఎన్నుం పుగళురెవ్క్మ_మ్ చొల్, 

ఆరిగురి, “కెబాష్, 

రా 

పాని పా లిరహ్క్ నగా అణిగలన్, 
స్స అటి యె 

బాండమ్క్ కళంజియమ్, ఊగి రాణమ్, 
౧ 

పణమ్క్ పారుళ్ ౫? తంగం పోన్ల 
ర ణి 

వెగళె ఒలితుచె కుం అరె, 
యా ర అపు మేజా యా 

బొక్కిపుమ్, 

5 1 క్? 

వాగమ్్స్ పంగ్యు పిణివు పక్కున 
"సెల్వమ్. 

పంగుక్కుు ఊరి నమువకా, 

శఒశాగవదహమ్, తెరుక్కూ_ త్తు, 

బాగనకన్, తొండన, పాటక చ్చేరి 

అల్లదు నల్లదొరు కథాళాల శేపం 

సెయ్బవన్', 

వగు త్రిల్ , పంగుఇడుదల్ , 

తమకైప్పి క్ల, మరుమగ న్, మరు 
మగల, 

ఖం 

కన్నడము ( హానీ 

నునె సాన, 
| థి 

జన్మ హుట్టువుదు, పు 0 సా ర్య సత్తా 

జగతు, 

భవిత వ్య, 

కుభవాదుదు ఎలుబు, యోగ్య వాదుదు, 

తేగద్బు చెలువాదుదు, 

బూది విభూతి, 

భళీ (పళంసారక్క శావాస్, 
థి 

గడిగ్కె బాన్తె భాండ, పాత, 

ఒడ చె. 

భం జార ఉ గాణ, 

థ నాగార, 

పాలు ఆంళ తుండు; ది 

డొవ, 

భాగ్య 

పాలుదార, 

బెలునాటక, 

దెవభ కృ కథాళాల కేప మొడువను, 

భాగినువుదు విభాగమాడు, భాగిను? 

సోదరళియ, 



భాగ్య ] శలులు తమిళము 

భాణ్యము, అదృష్టము సుకృతము, బాగ్టియమ్స్ నర్ పేట, పామ్స్ సెయ్ద దైవ, నుకృత్క, వాణ్య నుఖ్క భౌగిస 

ధనము, సౌఖ్యము, భాగింపందగినది,' 

భాగ్య వాన్ = భాగ్య వంతుండు, 

భాజనము. పాతము యోగ్యత, 

కంచమ్ము వి_స్టరి, భాండము, 

భామిని. కేళి కాఅమున కోపగించు 

యువతి, మామూలుగా ర్ల 
వ" 

భారము. బరువు బారువ జవాబు 

దారీ బాధ్య ఫారకు (డు, హలి 

వాడు భారవావాక(డు, 

భారీ, గొప్పు, పోడుగుపాటి, 

భార్య ెపెంళ్లామ్యు పత్ని అగ్నిసామీగ 

ెండాడినది, 

భావన, తలపు, ఆలోచన కలిగించుట, 

ధ్యానము, జ్ఞాపకము, మందు దినుసు 

లను నాన బెట్టుట, [ఉదా వ భావన 

మిరియాలు "వెంు,] 

తే 
వూ 

ఆక, 

వగర్నము, రహాసాంరముగలది, భా ఖ్ధి స్ట్రరయుగ ల 

ధ్ధావి, భవిష్యత్తు, ముందు కాగ అది, 

భావ్యము, కా ద గినద్రి అవశ్యము 

(సంభావ్యముు, 

ఛావ, పలుక, (జేశ భావ) మాట, 

(ప్రతిజ్ఞ, (పమాణము, 

భావణము, మాటలాడుట్క, పలువట. 

(భాషించుట] 

ఛభాసాంతరము, నమణటియొక భాష, 

నల్ పయన్, మంగళమ్; వగుక్కు_ 

చబాగి యవాన్ , ఆదిరుషముళ వన్, 
౧ ల ౧౫౧ 

పా తిరమ్, యోగియచె, ఏనమ్, తటు, 
నం! ౧ హ్ లు 

ఇలె, 

కళియాటం నేరంగళీల్ కోవం కొళుం 

"జిల్ , సాదారణమాగ పపెణ్ 

చారమ్స్ చుమ్మె పొరుప్ప్వు ఉబాదె, 

మూ కును మెప లికా_రస్, 
a 

సపికియ ఆళవ్చు, ఊయర్ న్లదు ఆడంబ 

రత్సుడన్ కూ దియదు, 

మనెవి్వి, ప ీని, 
a టు 

నినెవ్రు ఎల్లిమ్, ఉణర్భిం భా వ సె, 

ఉం డాక్కుదల్ , మరును వగాగ శి 
ద చ ఇ 

ఊర వె తల్, 

ఎల్లమ్, ఆభిప్పి రాయమ్, కరుతుం 

ఉఊట్ (ళ్ )కరుత్తుడన్ “పేశుం ఆరె, 

మర్మమ్, 

వరుంగాఅమ్స్ ఎదిర్ కాలమ్, 

నడక్క_హాడియదు, నడక్క_తగుం 

దదు, 

మొళి, "పేచ్చు, నాట్టిన్' "ముల్కి పిరమా 

ఇమ్, జటు, సత్యమ్, 
6 

ఉచెయాడల్ , పేచ్చుదల్ , 

| మొళీ "పెయర్చు మటొరు మొళి, 

$68 

తక హదు 

(శ్రీమంత 4 

పహారివాణ, పా్మతె, యోగ్య తె, ఊటద 

ఎలె, 

ర్డ్ 9 ey రతి వే శెయల్లి సీట్లుమాడువకు, 

భార, హోణిక బాధ కూలిఆళు, 

ఛారహూెరువను. 

దొడ, ఎ తర, పాటి, 
య్ rr 

హెండరత్కి పత్ని, అగ్ని సౌకీ యా! 
మదువెయాదవళ్లు, 

ఒదగిన్కు భావన విచార, ధ్యాస 

“నినవు, కు పధి నెనెహానవదు, 

చెనస్కు విచార, అవి (పా య ఆక్క, 

సత్తు. 

రవాస్య వాద, ఆర్భ వుళ్ళ మాతు, 

ఆగ లిరువుదుః 

రాష, మాతు, వచనం (పమౌణ, 

భాషణ, మొతుగళు, 

అనువాద, ఫాపాంతరీక రణ, 



భాపాం ] తెలు 

భా సాంత రీక రణము. తర్జుమా, మటియొక 
భాషలో (వాయుట్క, అనువాదము, 

భాషించు. (సంభాషించు) మాటాడు, 

మాటలాడు, 

భాసితము, మొట, చెప్పుంబడినది, 

భాసిల్లు, (పశాళించు, వికనీంచు, అంద 

గించు, 

ప గాసురము, (పకాశించునది పటిక 

ఆఅ యె 

భాస్వరము. గాలిలో నుండునట్టి యొక 
మందు, 

ఫిళారి. చూ : విళశారి, 

ఫీకు. బిచ్చము ఇిమీము, బిచ్చ మె త్రిన 
వస్తువు తిరిపెము కూలి సేవ, 

ఇక గాండు, 

భిక్షు, భీవమవు, ఫితము వడు, (వతి, 

ఫి త్రము, తునుక్క ఖండము, 

భి త్రి, గోడ, భేదనము. 

భీ తిక పడుపు గోడ, 

భిద, "భేదము భేదనము, భేదోపాయము, 

తాలి వాలు, 

భిన్నము, పగిలినది చీలినదిి వేజుపడి 

దోషము, 

తమిళము 

"ముళి షెయర్పుు ఒరు 'మొంళియిలిరున్లు 
మ టటొరు "ముళియిల్ ఎళుదుదల్ , 

ఉర పరిమారుదల్ , "పేచ్చు, 

"వొల్, చెల్ల ప్పట్లదుు కాజప్పట్లదు, 

సిర గాళిత్తల్ , మలరుదల్, ఒళివీకుదల్, 

స్పటిక కల్ . 

బాస్వరమ్స్ కాటిల్ ఎరియు "సురు 
మరును, 

యె 

ల 

పిచ్చ, షరప్ప్నుణవు, దరునుం, 

పిచై శ్కారన్్, (పిచ్చాండవర్, పరమ 
శివుడు, 

వ్ల 2 వచ్చెశా్కారకా, (బవ్మా చారి, తు టైెవి, 

విరదం కొొండవన్. 

తుణ్ణు, తుండమ్స్, తుణుకె్క_., పిరివు, 

వెట్టప్పట్లదు, ముప్పిణిముల్ జు, 

సువర్ , పంగు. 

నీరిశు శువర్ , పీతిక, ఇడి. 
ఇలు యాం 

చేటుమె చేరుపాకు, ఒ(నుకొొ (ను 

ఆ గాముల్ నడత్తుం జరు ఉఆపాయమ్, 

వజిరాయుదమ్, 
జ 

వగు తల్, వెడిప్పూ ఊడెదల్ జీరా 

TD 47 

తేల్ ఇర తిన లీన్ దోషమ్, 
జా) అజా జాజి ॥ 

69 

కన్నడము ( ఫీన్నము 

ఒందు భౌషెయ (గంథభవన్ను ఇన్నొం౦దు 

(పసంగమాడ్తు, మొత నాడు, 

మొతు, "హేళల్చట్టదు. 

బెళసు అఆరళు భానీసు, 

ప క్లాశి స్సు స్ఫృ శి క మణి, 

భాస్వర, గాళియల్రి డరియువ వను 

రంజకం 

తీరక, 

భవ కూలి తిరిపె, నేనె, 

భికుక, తిరుక, 

ఫిముూ (వత హీడిదవను, 
| 

తుండు, ఖండ, 

గోడ్కా ఒజెయువదు, 

నీడిలు గో జె, 

భిన్న తె, భేద, ఒడెదు హాకవుద్కు ఛేదో 

పాయ, 

జ జెయువ స్వ ఫభావవుళ్ళ, వజాయుధ, 

కలుక తి, . 

మురిదిరువుద్కు బిరుక్క సీళికువుద్కు చేర 
యాద, ఫిన్నాంక, 



నేయ కెలుయప 

భిషక్కు.. వెద్యు(డు, 

ఖిషజా (డు, అదే, 

ఫీ భయము, భీతి, 

ఫీకరము, భయంకరము, 

ఫీశము, భయపడినది, 

ఫీతుండు, భయపడినచా(డు, 

ఫీమము, భయంకరము, భయానకము, 

ఫీరుక డు, భయప డెడు వాడు, 

ఫీరువు, భయపడు స్త్రీ, స్రీ 

ఫీషణము, భయంకరము, ఖీష్మము, 

సీష్టించు. కోపగించు, పట్టుపట్టియుండు, 

సీష్ముండు, భయంకరు(డు, ఫీప్మాణారి, 

భు కము, భుజింప౭బడినదడి, ఆనుభవింపC 

బడినది, 

భుకి. భోజనమ్యు అనుభవము ఆహో 

"రము గ్రహించుట, గ హాముఠఅి 

యొక్క. దినముఅ లెక్క ఉదా, 

కుక్రభు_ శనిభుక్సి ఇత్యాది, వాద్దు; 

చేశవిభాగ ము, 

భవగులుకొ ను, చ్యాపిం చు, (నిప్పు 

భుగ్నము. విటీగినదిి వ౦గినద్వి వంక 

_రెనదిం 

తిమిళీము 

చి తియన్ ,-మరుతువన్ , ' 
రూ ఎని అనై. 

ఫ్ర 99 

లె శ్రీ 

వీది బయమ్్స్ అచ్చమ్,. 

బయంగరమ్, 

బయప్పట్లదు. 

బయప్పట్టవన్ + 

బయంగరమ్, 

బయంగొందడవన్ , 

బయంగొళ్లుం పెణ్, "పల్ , 

బయంగరమ్, 

సినంకొళ్లుదల్ , పీడివాదమ్, 

వీష్మన్, బయంగ రమానవన్, బీష్మ 

బారి, 

బుజిక్క_ప్పట్టదు, అనుబవిక్క_ప్పట్లదు, 

సాప్పిడప్పట్టదు, 

బుక్తి సాప్పాడు నావుక్కు_ రుచియాన 

సాప్పాడ్కు అనుబవమ్స్ గరగ౦గ 

ళుడెయ నాట్ కళిన్ కణరకు హాం 

ఎల్ల నాట్ గలిన్ పగుదిగళ్ , 

వియాబి త్తల్, చెరుపు పరవుదల్, 

ఊచైన్షదు, వ'శెన్షదు, కోణలానదు, 

కన్నడము (భుజ 

| చైద్య* 

చచికిత్సక, 

భయ, ఫీత్రి, 

భయంకర. 

భయవదిద, ఆందోదొ, 
ద 

అఆఅంబిదవను, 

భయానక్క "హాదరికె వుంటుమొడిద, 

అంజుబురక, 

ర్డీ అంజావ సన్తి: 

భయంకర, 

సిట్టుమాడు, విగిహి డియు, 

భయంకర (పతి జైమౌడిదవను, భీష్మ 

బార్య, 

| 
ఊటమాడిళువుదు, అనుభ వినీరువుదు, 

భోజన, ఊట, అనుభవ, ఆహార, |} ఈ 

గళబార్క ఎణిక్కె వొద్దు, డేళ॥ 

పంగడ, | 

వ్యావిసు, సీతకు, 

మురిదిరువుదు, 

కుకరిల, 

భుజంగము. పాము రాహువు, ఆశేసా పాంబ్బు రాహు, ఆయిల్లియ నట్బి త్తిరమ్, హావ రాహున్స, ఆ శేహెనత కః 

నత ము, 

8/0 



భుజం ] తెలుయప 

భుజంగుయడు, విటుడు, ఉదా, వేశ్యా 

భుజంగుడు, 

భుజకీ రి. చాహుపురి, 

భుజగము, పాము చా, పెన, 

టీ 

భుజించు. భోజనము చేయు, 

భూ, భూమి, 

భూకంపము, భూమి కదలుట, 

భూగృవాము, నలమాళి య, 

భూగోళము. భూమండలము, 

భూచ్చాయ, భూమియొక్క నీడ, 

భూత కాలము, కడ చినకాఅము, 

భూతదయ, జీవ కారుణ్యము. 

భూతదర్పణము, 

(గామ్యుము, 

భూతము, (చూ. పంచభూతములు 

పిశాచమ్ము (పాణి. భూత కాలము, 

జరిగిపోయినద్కి పొందబడినది, 

ఛభూతలము. భూమి, 

భూత వైద్యుండు, దయ్యములను తోలు 

వైద్యుడు, 

భూతి, విభూతి, ఐశ్వర్యము, సంపద 

భస్మము, న్ష్నేమము, 

భూ దేవుళడు, (యచావ్మాణుండు, 

భూధరము, పర్వత ము 

భూతదర్పమని 

తమిళము కన్నడము [ భూధర 

విడన్ , వేశయె మేల్ కాదల్ కొండవకా, | విట కాముక, 

తోళిల్ అణియుం నౌ. 

సాంబుః 

తోల్, 

సాప్పిడు, పాప్పీడుదల్ , 

భూ 
బూమి, ఉజలగమ్, 

నిలజణ రె, సోరంగమాళిగా. 

బూనోళం, 

బూచక్కిరమ్ ఉలగమ్, 

బూమియిన్ శాయల్ , నిళల్, 

షబిన కాలమ్, 
యు 

జీవకారుణియమ్ డఊయిర్ గళిన మేల్ 

ఆన్ఫుకాటుదల్, 
లు 

సపరిదాగకాటుం క న్నా డ్, బూద 
లు 

క్కు_న్నాడి, 

బూవమ్స్ జీవన్, నడందుపోనద్యు అనుబ 

నిక్క ప్పట్టదు, 

మత్హైుఅగ ౦, 

బూర వె లీయన్, పేయ్గ శె విరటుష్ 
ర వాటే 0 రం 

పూశార్తి మందిరకా్కారన్ , 

నలమ్, 

౧ 
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హానలిన ఒడవె, తోళిన బంగార 

తిన్ను, అనుభ విసు, 

భూమి, 

నెలనడుగు. 

“నిలమాళి 7, 

భూమండల, 

భూమి, , 

భూమియ నెరళు, 

క లెదళాల, 

జీవ కారుణ్య 

అల 

పిశాచి, భూత, (పాణ హొొందిరువుదు* 

భూతల, " 

భూతద వె ద్య, భూత చికక్సక, 

విభూతి, ఐక్వర్య, సంప త్తు, బూది, 

కేన, 

(బావ్మాణ, | ళ 

పర్వ, 
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ఛూపతి, రాజా భూ పుండు, 

భూభుజు(డు. రాజు. 

భూభృత్తు, కొండ 

భూమి, చీల చోటు, పపంచమ్ము 

స్థానము, ఆంశము. 

భూయిష్టము, ఎకువ, ఆత్యధిక ము, 

మిక్కు..టము, 

భూరి, అధికము బంగారమ్మ ఒక లెక్క. 

భూరి, సంభావన, దతీణ, 

భూప, భూపణ, 

భూషణము, అలంకారము తొడవు, 

అట 

భూషించు, స్తుతించు అలంకరించు, 

ఛూసురుండు, చూ, భూదేవుండు, 

భూ సామ్యము, చీల, సాౌత్తు భూ స్ట్తి, 

భూస్వామి, “జీేలగలఅ వాండు, 

భృంగము, తుమ్మెద, అవంగ పుపట్ట, 

భృంగ రాజము, గ ండుతు మెద, గుంట 

గలి జేరు, 

భృం-గారము. బంగారము అవంగములు 

గుంటగ లి జేరు, 

భృతి, కూలీ వెల్క మోచుట, 

భృత్యుండు, 'సీవకు(డం, తైనాతు, 

తమిళము 

రాజూ, అరళన్ , 

రాజూ అరశన్ , 

మలె, అరళన్ , 

బూమి, నిలమృ్ ఇడమ్స, 

అంశమ్, 

ఉలగము 

నాడగ తిల్ వేడమ్్ ఇదమ్, కటా, 
par. ఉం ఉం 

ఎమ తు, 

జూ న్కీ అడికమ్క్ పెరుం ఆళవు, నిరంబ, 
అటే 

(రొంబ్యా, 

అదిగమ్ పొన్ ఒరు కణక్కు, భూరి 

సంఛావచె, అదిగమొన ద వీ. క, 

నగ, 

ఆలం౦ం-గారమ్స్, అణి, తుది, తో తీరం, 

తుది తేల్, అలంగరి త్తల్ , 

అస్పణన్ ౩ బిరామ్ముణన్ , పార్చాన్ , 

దల్ 4 

నిలమిరుప్పవన్, నిల తీరూ. నాంద 

కారన్ , 

భృ 

తుంచి, అవంగప్ప పి, 

సపిరియతుంద్కి ఆణ్ తుంది, ఒరు మరును 

వగ 

పళుంవపొన్ , అవంగ ౦, కరిశరాంగణీ, 
aC) 

పాలి, విలె, తూక్కు, 

వేలెశ్కారన్, పణీయాళ్ , 

872 

రాజను, ఆరసః 

మల రాజు 

నెల, సళ, జగ తు, ఆంకో, 
థి అటో 

సోగ, (ప దేళ, రచ నె, 

వాచ్చు, ఆధిక వాగి, 

హెచ్చాగి, బంగార, ఓందు ఎణిశ 

భూరి సంభావన ద&్నీణా, 

ఆభరణ, నగ. 

అలంళార, ఒడ వె, స్తుతి, సశ, 

నింగారిను, ఆల ంకరిను, 

భూ దేవ, 

నెలదవాక్కు_, భూసితి, 

ఇరా మియ యజమౌొన, 

దుంబి~ భు గుంపు, 

గండుదుంది, 

కప్పుమాడవ సాష్వు, 

భం గార, లవంగ, ఒందు వధః 

కూలి, బల హోరువదు, 



శేకము ] “తెలుంగు 

"భీకము, కప్పు, మేఘము. 

"భేకి. అడుకప్ప, 

"భేటీ, కలనికొనుట్క, దర్శనము, 

"భేదము, వేటు భేదనమ్ము పగులంగొట్టిం 

చునది, 

"భేది, విచేచనము, పగులంగొట్రించునది, 

"ఖం, పెద్దవాద్యని శేషము, 

"భేరుండము, పథ్షీవి శేషము, 

"భేరుండము 

"భేపజము, కె "మధథము, మందు దంభము, 

మోసము, 

"భీషు, మంచిడి, (శేప్పము, (బలే, భీేషు, 

గండ 

భెతీము, భికసమావాము, 

ఇారవము. భయంకర -మెనద్చి భయము, 

ఖైషజ్యము, భేషజము మందు, జ్ 

ధము, 

భోక్త, భుజించువాడు అనుభవించు 

వాడు ఉపయోగపలచువా6డుః 

భో కృవ్యము. భుజింపదగినది, 

భోగగ్భ వాము, పడక టిల్లు, 

భోగము, సుఖము భోజనము ధనము, 

పంట్క అనుభవము పాము పడగ, 

వూజ వేళ్ళకి చెడు ధనము, 

తమిళము 

గ్ 

దా 
భా 

తవ ళె, మేమ్. 

పెణ్ తవ. 

బేటి, సేర్ న్లు ఈ యాడల్ 

వేటుయమె, పా మెం 

చేద్కి తణీరాగ కళిదలొ, ఉడె తల్, 
nc) ర బి 

చేరి వాద్దియమ్, 

పటిబె, 

కు డదసహ్క్ మరున్కు మోసమ్స్ వంజనె, 
© మయో 

నల దు నీజనదు, 
య యి 

ఖై 

బయంగరమానదు, బయమ్, అచ్చమ్, 

మరును, కు డదహమ్, 
ద, 

ఇ 

భె” 

న్యనాగ సౌాప్పిడుబవన్ నన్లు అనుబ 

pr. (టు 

బోగమ్, నల్ల సాప్పాడు, 

పణమ, విశేన్ల పయిర్, అనుబవం, 

పాంబిన్ పడమ్క్ పూజై; చేశిక్కు_ 

తరుం పణమ్, 

సుగ మ్, 
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[భోగ కన్నడము 

కు మేఘ, 

హపాణుక సప, 
ణా 

భిటి, దర్శవ, 

విరోధ, వెరు చేరమౌడు, 

"భేది, మల కోధ నె, ఒడఉయునవ్రదు. 

నగార్వా వాక్కి_. 

మెనూరు రాజ్యద ధ్యజపక్షీ, 

కుిపధ, డంబు మోస 

భీన్కు లేను, ఒల్లెయదు 

ఫ్ మెం 

భయంకర, రవ, 

కు వధ, 

శయ్యామం దిర్వ మలుగువ కోకా, 

సుఖ్య భోగ్య వాణ, అనుభవ, వోవిన 

పాడె వూబె సూళిరయ బళ, 



తెలుగు భోగ ] 

భోగ స్త్రీ వేశ్య, | 

భోగి, పాము రాజు మంగలి సుఖ 

మనుభ వించు వాడు, 

భోగి పండుగ, సం|కాంతికి మందుదినము, 

భోగము, అనుభవింపందగినది భన 

ధథాన్యాదులు, 

భోజనము, ఆహారము, తినుట, 

భోజ్యము, మఘుజింప6దగివది, 

భోరు, భోరున, గొప్ప చప్పుడు, (భోరు 

గాలి 

భో హాోణాము, పెద్ద కొయ్య పె కై 

శాతీకము,, భూత సంబంధ మెనట్టిది, 
క్ష నూ. 

ము తెము, 

[భంశము, పడుట్క జారుట్క చలించుట, 

(ఫు ంశనముు 

(భవటి. (భుకటి, బొమముడి, 

భ్రమ, ((భమము (భాంతి, తీరుగుట, 

నీటితూము సుడి, తిరు లి కామము, 

(భమరము. తుమ్మెద, తిరుగునది, కమ్మరి 

సారె, 

(భష్టము, జాటేనది, 

(భష్టుండు, (థమ) చెడిన వాడు, "వెలి 

చేయబడిన వాడు, 

తమిళము 

వేరి, విలెమౌాదు, 

బోగి, పాంబు ఆరశన్, అంబ ట్ల న్, 

(నావిదన్ ) సుగ త్తే అనుబనిప్పవన్ , 

పాంగలుక్కు మున్ న్నాళ్, బో గి 

ప్పండిగా, 

అనుబవిక్క_ తేగుందదు, 

ఆగారమ్క్ ఉఊణమవు, ఊణ్లుదల్ , 

ఉఆణ తగుదియానదు. 
కది 

“బోర్ 5 ఎన్నాం శత్తతోడు వరుం 

కాటు, "పరుంగాటు, 

మర ప్పెటి.. 

(ఉయిరుక్కుు) ఊడలుక్కు_ సంబంద 

పట, ముతు, 

లు కన 

ల్లో 

విళుదల్ , నళువుదల్ , చలి త్తల్ తొ లెను 

ప్పోవం 

పురువంగ శై కూట్లుదల్ , 

(బ్రమ మనకో్క్క_ళెరు త ఒలి కుటు 

దల్ , కుళి, యేండిరహ్ కామన్, 

తుంచి లేన్ ఈ, కొళప్పుళు, 

నళువియ పొరుళ్, కెటుప్పోనదు. 
లు 

దిషకా కెటవన్ , నలనడ తెయిలిరుందు 
లు లు య యి 

నళభునియవన్ , ఇన తిలిరును నీక్కు_ 
అలకే యు 

వ్ 4 

వశ్యం బనీవి, 

హోవ్లు ఆరస, తవెరక, సుఖసువనుః 

సం శాంతి క ముంచిక వాద పాబ్బ. 

అనుభ వి సతేక్కు_గు, 

ఊట, 

cn 

వికుగాళి, దొడ్డ సప్పుళ్ డిందం 

దొడసందూక, కటిగ జటిల, 
63 లు లి 

భూత సంబంధవాదుదు ముతు, 
= జో 

జూరు చలిసు, విళు, 

వాబ్బుగంటు, 

(భ మె, మరళు్క, సురుళ్కు నీరిన తమ్ము 

నీరిన సుళి కామ, 

దుంబ్కి కులాల చక, 

జారిరువుదు, 

క కెట్టవను, బబాప్కృత, 



(భాంతి ] తెలుగు తమిళము కన్నడము ( (భూభ 

(భాంతి, మిథ్యామతి, తబ్బిబ్బు, ఉన్నది మయక్కమ్, కూల్, మనక్రో_ మి థ్య్వామతి, మరళ్కు తిరుగు తబ్బిబ్బు 
లేనట్టు లేనిది ఊన్న ట్లు తలచుట ఛభార్కు తవరాగ నిని త్తల్ , బిరమె. ఇఆదు ఇద్దహా గ ఇద్దదు ఇల్ల దె హాగా 
తిరుగుట, (భమ, | 

తిళి యువుదు. 

[ఫెజితీము. (పశాళము నొందినది, పిరగాళమ_డైందద్యు అళ గానద్కు అళగు | (ప కాళ హొండిరువ్రుదు, 

(భా జిల్లు, (పకాశించు, పీర గాళిక్క ఒలిక్కు_, అళగుపడ. భా నీను, 

(భా జిస్షువు, (ప కాశించువా(డు, పిరగాశిప్పవన్, మిగవుం ఒలివీళుం (పకాళిసువను, 

అళ గడెయవన్, | 

(భాత, సోదరుడు, ఉఊడంపిరందోన్ ,సగోదరన్, సోదర, 

(ఛాతృత్వము. సోదర భావము, కూడప్పిరప్పు, సగోదర త్తన్మె. | సోదరభావ, సాభాతృత్వ, 
రి జా (భ్ "తృవ్యుండు, తోడబు టి నవాని కూడప్పిరనవను.డైయ మగన్, అగ న్. అగ్ణి తమ్మందర నుగ 

ఇ కొడుప, (ఛాతీయుండు 68౫ అలదు తంబియిన్' మగన్. || 
రర 

రి అ షా చాడా (భాతృజుండు, Ey, మేనల్లుడు, పురు మరుమూన్, ఆగ్జాన్ ప్ై, అక్కాళ్ హొణ్ణిగా సోదరళి ఎరు, అల్హకమ్మ3దిర 

| భు 

లో 

(ఖు (భః (భూ కం సుండు, నాట్యపరి పెణ్ వేడం పూండ ఆన్, "ౌణ్ణివ వేష వోకికొండ గండు, 
భావనలో ప్రీ వేష థా౭యెన ఫురు (. ( . 

షుండు, ర్స 
(భుకుటి, బొౌమముడి, (భూజటి్సి పురువంగళ్, నెటియెచ్చులళి, హుబ్బు?ంచటు. 

భూ 
మనో 

(భూణము, చూలు, గర్భము కర్కు కరుప్పం (గర్భం, గర్భ, 

(భూణవాత్య, స్ర్త్రీ తన గర్భమును కరువై ఆశి తల్, గుర్బ త్త అళి క్రల్, గర్భహాని, గర్భనీగువుదు. 

పోగొట్టుకోనుట, 

హుబ్బుగంటువోక, 
(భూభంగము, కనుబొమలు ముడుచుట, కోవ త్తినాల్ పురువంగ శై కూట్టుదల్ , 
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[భూవు ] "తెలుగు 

(భూ వు, కనుబొమలు, 

మంకు. మొండి, మూరు (డు, 

మంగల, తోరము చేయు జాతి, 

మంగలక తి. తురము, 
అజా 

మంగలము. బాణలి, వేపుడుచటి, 

మంగలవా6డు. కెరము వేయు వాండు, 

మంగలి, 

మంగళనూ త్రము, ఆాలిబాట్టు, బొట్టి 

తోడిదారము, 

మంగ ళహారతి, ఆరతి, నీరాజనము, 

మంగ ళాచరణము, (గం థారంభమందు 

కవిచేయు కుఫొళాంతు, 

మం౫ ఫాళాసనము, (వైప్షవ్ర ఆశీ ర్యా 

దము, 

మంగు, పొడ, శరీరమందో ముఖమందో 

వచ్చు నలుపు. 

మం-చము. మంచె, కొయ్య కుర్చీ, 

మం చి, మేలెన, యోగ్య మెను సరియైన 

ప్రో ప్రమెన, 
మంచిగంధము, (శీచందనము. 

మంచిది. మే.లె నది (మొదలె నవి), 

నుం చినీళ్గు, తాగ (దగిన జలము, 

మంచినూ నె, నువ్వుల నూనె, 

మంచిపాము, నాగు6లబాము, (ఈఈ చు 

శ్రాము, 

మంచిబెలము, చెజకు రసముతో వేయం 

బడిన బెల్లము, 

మంచిము లేము, కృ (త్రీమము శాని 

ము తెము, 
అ 

ళమిళము 

| పురువంగళ్ , 

ము 

మూదన్ , 

నావిదత్శాళిల్ “నియుబవకొ, 

అంబటకా క తి, 
టు = 

వాణచ్చట్లి 

నావివదక్, అంబట్లకా, 

తాలి మొంగలీయం, 

మంగళ ఆరత్తి కర్పూరఆరతి, 

నూలెత్రవక్కుం మున్ను పుల వర్ 

సెయ్యుం నల్ల దొరు తువక్క_ం, 

(వైణవర్ 'శయ్యుం) నల్ల ఆశిగల్ , 

మంగు పొడెె ఉడలిల్ తోనుం 

కరుపష్తూ మచ్చంగళ్ , 

కట్టిల్ , మరనార్కా్లాలి, 

నలదాను సీజను యోగియమొన, 
య రు ౧ 

చందనం, 

ఊయర్ దర, నీజన్ల. 

కడిక్కు_ తేగుంద తజణీర్. 
అటి va 

ఎళు ఎకాయ్ నలెకౌయ్. 
య ta రా 

నల్ల ప్పాం౦బు, నాగ ప్పాంబు, 

వెల ౦, కరుంబుచారునాల్ ఇాయ్చ్చియ 
య 

చెలం, 
ళ్ 

నలముతు, సెకర్ క అలాద ముకు, 
య అట ర య అజ 
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కన్నడము 

వా కోనొ సలు కణుహుబ్బు, 
న 

మంకు, వూరే 
ము 

శరక, 

కలసద కతి, 
అతో 

బాణలి ఘూాంచు 

శఅల'సమాడువపను మెరక, 

గళదార్క తాళి, 

'మంగళారనతి, 

కుభాళాం కు హోారె కె, 

ఆశీర్వాద, 

మంచ కటి౫ కుర్చీ) వుంచ, 
ఉం 

శ్రీXంధ, 

ఒ ళ్ళెయదు. 

ఒ ళ్ళెయ్ట్రో, ఎళ్ళుఎక్లై, 

నాగ రవహాోవ్రు విష సర్ప, 

కబ్బినరసద బెల్ల, 

ఒ ళ్ళెము త్తు, 

| 

మంగ్కు ముఖదలి బొటు౫~ ళు, 
య ఉం 

[ చుర 

పళ ్ స్తవాదుదు, ఒళ్ళియ, సరియాద, 



మంచె ] “తెలుస 

మం చె, (మంచియృ చేశులలో ఎత్తుగా] 

కూర్చుండుటన కటిన గుడి స్పె 
€ం 

మం-చమువం టిడి, 

మంచము. పర్యంక ము, 

మంచపుగోడు, మంచపుకాలు. 

మంచము పట్టుట, జబ్బులోపడుట, లేవ 

లేక పరుండియ్ యుండుట, 

నుంచు. సన్నని పొగవలె ఊరంతయు 
నీరు. గమ్ముట, హిమము, 

మంచు(గోండ, హిమవత్సర్వత ము. 

మంచుకారు.  హేవమంఠతబుతుశాలము, 

(మంచుత టి, 

మంజరి, పూవులగు త్రీ చిగిరించిన లేత 

కొమ్ము, పెద్దము త్రెము ఛందస్సులో 

ఓకవృ త్రము. 

మంజిష్ట. ఒకానొక చెట్టు, మికిు..లి 

(పశాళిం చెడి మయొజణం ప్రరంగు. 

మంజీరము. అంచె, 

మంజాలము. మనోహరము, పొదరిల్లు 

పాచి ఒప్పిదము, 

మంబావు. మనోజ్ఞ ము, అందము, 1౪ 

మంజూష. “పిల్ల మందసము 

(మంజసు, 

మంట, జ్వాల, కోపము చే ప ము, 

వుం డెడు నొప్పి, జిల, 

మంటకము, చూ, మండెగ, ఒకరకపు 

తినుబంజారము, [మండకము, మండి 

గలు], 

అలాల 

మంటపము, చావడి, చవిక, 

మంటనూాొరి, కోపగించువా6డు, 

0.48 

తమిళము 

కట్రిల్ , వయల్గళిల్ ఉయరమాగ 

కటియ కటిల్ొకడిె. 
లు ee nn 

పడు కె (= 

కటిల్ కాల్. 
వ 

కట్టిలిల్ కిడ త్తల్ , నోయినాల్. పడు 
"కాయిల్ 8జెతల్ 
వూ. ర జానీ 

పని, పొాగెపోల్ పని పపేయుదల్ , 

పనిమలె, ఇమయమలె, 

పనిశాలం, 

మంజరి పూంగొతు, వూ తిరళ్, తళిర్, 
అదె ఆలు 

ఒరు పిరబ౦ద౦, 

నాయురువి చెడి. 

నులర్ కాంబు, 

నుంజిటిి ఒరు చెడి అణా వేర్ పళ, 
లు Ra 

మిగవుం ఒళితరుం శివహ్యునిజుం. 

నీలంబు, 

అళ గ్య మృదు, ఎలిల్ , 

అళగు, 

బటి కాగే, 
(A) (gn 

పటిక్కాండు ఎరిదల్, తీచాకు గాః 

గకోవం, సీనం, 

ఒరువ-గ పణియారం మండగం, చర్ 

క్క_రె పోడాద వూరి, 

మండబం, చావడి నాల్ పేర్ కూడుం 

చవుక్కం. 

ముక కోవశక్కా_ రక. 

877 

వాన్ 7, 

నుంచద కాలు, 

మంచపహీడిదుములగిద, దొడళాయి తె 
G5 

యలి బిళు, 

మంజా, పామ. 

హీామాౌొలయ, 

హీామంకఠ బుతు, 

గొంచలు, హూవినగు తి, దోడముత్కు 
ఓ అనాలో రె లీ 

ఛందదవృ త్త, 

మంబజివ, ఒళె స . ప గ కెంపు బళ్లి 

అండి గ్గ, 

మనోవార, హోెదరుమన్కె పాచి ఒప్పి 
రువుదు, 

పిలంవాద చంద, 

సపెటిగ్సి మందస, 
& 

నె, 

మండిగి, 

మంటప, చప్పర్క, చావడి, 

కోపినువను, 
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మంటి ] లెలుంగు కమిళము కన్నడ ము [మండు 

“ 
a 

మిటినూె: . మట్టినూ నె కరసనాయి
లు, నిల చ్రీలిరుందు. వడక ఏం ౦ . ఎక్లైయ్, మశాక కిరసనాయిలు. “ల ధ్ 
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మండ. చెట్లుకొమ్మ, శాఖ -వీలమండ, ఇృడియిక్ క్ మనికట్టు. మండే, కవలు గిరి గ," గుల? మణికట్టు, 

ల 
| 
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మనికటు,ః 
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లు 

- 
o 

మరజడనము, ఆల క రిరచుట్యు
 భ్రూ మలాము 0 అఅళకరి, కీ ట్, + ఇ. శ. స జ అల ర. కార, ఛూ హణ Re 

ga 

మండపము మంటపము, ప న్ కోయిల్ ండబం) చి తిం, రు ఎ మంటప, 
, వ. a yey wud లు“ జ | జ లం we మ | 

మండపి, చిన్నమండపము, (మండపికృ. “నీరియ మండపం, ర అలల గ ' ససణముంటపహా. “లంకా క. మిండ. 

మండము*, మోంగడ, గంజ్, పాలాడే, అరిశివడి త్తకంజ్వి అమణన్కృంం "కనెయ సార్క అక్కి_య గంజి; ౧. 
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తి ళ్ 
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మండువా. నాలుగు _సంభ ముల మొద 

"పెటిన పందిరి ఒకవెఫు గోడ లేని 

పాక, మామూలుగా గుణములకు 

ఇండ్లనడిమి ఖాలీ పదేళము. 

నుండూకము, కప్పు, దుండిగపు చెట్లు. 

మండూరము, ఇనుప చిస్రైపు మందు, 

నిందూరము, 

మండెగ. చక్కెర వేయని వూరి, చూ, 

" మంటకము, 

మందెము, మ న్నె ము దుర్దమస్థలము, 
మొ డెము, 

మం|డగబ్బ, నల్లని పెద్ద తేలు, 

మం(డాటము. పెనగులాట్క శమ, 

సంతాపము, 

మం డాడు, పినగులాడు, 

మంతనము. ఆలోచన, రవాస్య ము, 

ఏకాంతము జనాంతికము, 

వుంతీరము, (మంత్రము (ప సవో 

పాయము, ఇం|దజాలము, 

మంతరసాని, మంత్రసాని (ప్రసవ చికి 

త్ఫకురాలు, 

మంత కాడు, ఐ౦ ద్రజాలికండు, 

మంతణ, మం(త్రేఇము, రహస్యాలో చన, 

నుం|తేము, బీద భాగము, గాయ త్యాది, 

అధర్వ-'వేదము, రవాస్యమ్యు ఆలో 

చన... 

మ౦(తాంగ ము, రహస్యాలోచ న, 

తం(తేము, 

మంతి, అమౌత్యుండు, ఆలోచనక ర్త 

మాం|తీకు(డు, 

తమిళము 

'నాన్లు తూణ్ గ ళి౯ా మేల్ పోట్ట పస్పల్ , 

దె జాస్ కుదిరైెగళుక్కాగ కట్టప్పట్ట ఒరు 

కోటం వీటికా నడుచాగం, 
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తవళి, ఒరువగ వెడి, 

షరుంబుసతునాల్ ఆన ఒరు మరును, 
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నిందూర౧, 

చర్క_రై ఇల్లాద వూరి, 

కో నై, పాదుకాప్పాన ఇడం, మాడం, 

నండువాక్కొ_ ల, "పెరియ కరుం తేళ్, 

కకలపూ శం డె శిరవు౦। 

మండాడుదల్ , 'వేండుదల్ , 

రగసీయమ్, తనిమై, ఒరువరుక్కు_మ్ 

"శేళామల్ తనిమెయిల్ ేశుదల్, 

మరైెవిడమ్్ మందిరం, ఇండిరజాఅమ్, 

పిరసవమ్ పార్కుమ్ పెణ్ , ' 

వేడిక్కా. శాట్తుబవన్ , ఇంద్రజాలం 
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ఇరగ నియ యోచ నె, 
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మం(త్ర ెరిగగి ఉపాయ ఇంద 

జాల, 

భారిగా మాడువళు, 

ఇం|దజూల మాడువను. 
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వన్, ' ఖ 

మందము, దళ సరి న్థూలమా, మెల్లనిదె, మందర, నురుసురుష్పుయిల్లా మై, నుట్సం దప్ప వాగిరువుదు, సూల, బుద్ధి చుకశTా 
చురువబుద్ది, నూయ్ముత లేనిది, యిల్లాదదు,. ౫-1౬ గదిరువుదు, 

మండల, వాద్దు మేర్క సమిపముు ఎల్లి, వర, అరుగామై, అఆవ్యగ్గక్, దు మేరె, మోప, బౌ. 
విధము, ah ree | | 

మందలించు, చెపు చీవాట్లు చెట్టు, సొల్లుదల్, బుద్దకూణుదల్ , a గట్టియాగిహే'ళు, ఎచ్చరికె మాక, 
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మందస, "పద పెటి, 
ద ల 

మంద హాీసము, చిజునవ్వుః 

ముంచారు, కీ పధి 

మందాన్ని, ఆజీరము, 
ణా 

మందార, మోదము మబ్బు (౫ మి 

యుండుట, 

మందారము, కల్పవృతుములలో నొకటి, 

మంది, జనులు సేవక 'సమూహాము, పరి 

జనము, సెన్యములలో కాల్భలము, 

మందిరము, "పిద్దఇల్లు, -ఛవనము, 

మందు. కు వధము మూలిక మందు 

వంటి ఉపాయము (పతీ(క్రియ 

చికిత్స, విషము, 

మందుండు. మందమలి, తెలివితక్కువ 

_వాండు, అసమర్ధండు, 

నుందుర, గులు పుకాల్క లాయము, 

మందులమౌరి, మందు'పెట్టి వశీకరించు 

కొను స్రీ లేక పురుషుడు, 

మం డెమేలము. పరిహాసము ఎగ తాళి, 

మందోస్లము, నులివెచ్నన, కొం చెము 

వేడి, 

నుందము. గంఖీరమెన “స్వరము, 

మ౦ఫు, మెకము, మత్తు, 

మకమక, లేవోహీనత, 

మకరందము, తేనే, 

మకరతము,' మరకతము, 

మకరము, మొసలి (మొసలిముఖము 

“అ కంర్సి మకరకం౧థి, ఇస్తే మకర 

తోరణము మొదలైనవి "పెద్ద చేప, 

మకర ధ్వజుండు, నుకరాంక(6డు, 

తమిళము 

మందసమ్, "పెరియ పెటి, 

పున్నా, i 

మూలిగా 

అజీరణమ్, 

మందారము, 'మోదమ్ మప, 

మందార, కజ్బకమరంగలిల్ ఒమవగె, 

మక్క_ళ్ , పణియాట్క_ళ్ , సమాగమ్, 

వేలైయాట్క_ళ్ , పడెగళిల్ శాలా 

ట్ పడె, 

మందిరమ్్స్ మిగ "ప్పెరియవిడు, 

మరున్లు, కు డదమ్స్ మాలి గ, ఉపా 

యమ్, విషన్, 

మందమాగ ఇరుప్పవస్ , బుద్ది యిల్లా 

దవన్, సురు నురుప్పు యిల్లాదవన్ . 

కుదిరె లాయన్, 

మరున్లు వె ప్పవన్ , వకీకరణమ్ సెయ్యు 

మ్ “సెల్ అల్లదు అఆణ్ , 

పరి గాసమ్, గలి, 

కొొంజం సూడు, 

గంఫీరమాన కరల్, 

మెక మ్. 

తేజస్ - వ జైన్ష, . 

మకరందము లేన్, లి 

మరక దమ్, ఒరువ్లూమణి, 

మకరం, మొదలె, మకరకంటి, "పెరి 

యమాకొా, మకరథ్వజన్, మవ్మదన్, 

881. 

దొడకటిగా పెటిగా. . 
యథ €ఎ ఉం 

మునీళునణ్క హునసీనగు, 

మద్దిన నొషూ. 

అజీర, 
ta 

మోడ, ముగిలు వోయువదు. 

దేవ తావృతు గళల్లి ఒందు, 

జనరు. సేవక సమూహ  సేనెయలి 
య 

కాలాళ్కు బల 

దొడ్డమ నె, భవన. 

భుిషధ్క, మూలిక కు షధదహోగిరున 

| ఉపాయ (పతి క్రియ చికి తె విష, 

మందమల్కి “హిడ్క అసమర, మూర, 
2 థి క్ష 

అశ్టశాల. 

గులళిగి వోక్కి 

కొొంబవ. 

వళమాడువళఘు, వశ మాడి 

ఆణక- నగ గోడు విండంపబన. 

డగురు బె చ్చగిరువ, స్వల్ప విసి, 

| గంభీర స్వర, 

మత్తు, అమలు. 

లేవోహీక ౭: 

జేన్కు తుప్ప్క మధు, 

మరకత. 

మాోసళెవహాగా ముఖఇరువ హెయి 

దొడ్డమిను, మక రధ్వజ, మన్మథ. 



మకరా]  తెలుంగ 

ముకరాలయము, సము దము, 

మశాము. బసు వసతి, ఉండుచోటు, 

విడిది. - 

మకుటము, కిరీటము, శ్రీని కం 

మకురు. "మొుండితనముం 

మక్కి. నిస్సారము, 

మక్కి. కినుక్కి_. ఉన్నదున్నట్లు అవర 

మున కక్షరమ్ము తప్పుండినను (ఈగ 

కూడ, మవ్షీకి మకీ, 

చెట్టు. 

మక్కువ. (పేమ స్నేహము. 

మక్కెెలు. ఎముకలు, 

మకా. గుత, 
కూ క 

మక్నీక. ఈగ. 

మఖము, యజ్ఞ ము, 

మగ, పురుష సంబంధ మెన, 

మగ టిమి, కార్యము, పౌరుషము, 

మగడు. మగ వాండ్రుభ ర్త; పురుషుడు, 

శూరుడు రాజు, 

నుగతనము. మగటిీమి, 

మగచాలు, పతిపత్ని, నువానీని, 

నుగ పాడి, పురమధ ర్మము, 

నుగ జా(య్ఫి, వ జను, 

మగవాడు, పురుషుండు కూరు(డు, 

మగిడి, పాములవాడు ఊబెడు (కోవి, 

"వెనుదిరిగి, 

మగద, మరల, 

మగులు, మదురుగో డమీ (ద ె ట్టినకప 

మగువ, ఆడుది, స్రీ 
మగ్గము, క చేరు యర క్రమ 

తమిళము ' 

కదల్, 

మళశాం, విడుగి, వసది, ఇరుప్పిడం, 

ముడి కిరీడం, 

మురటుక నగ, 
య 

'రసమిలాదదు, 
య 

ముళిపెయర్చు ఎళుతుక ఎళుతు వె 
= చ ర 

యుదల్ , సిళే యిరునాలుం సరి, 
ద | 

ఆణ్ , 'సంబందముడెయ, 

సాగ సమ్, పౌరుషమ్, 

ఆణ్ మగక్కా కణవకా, అరశన్, వీరకొ, 

అణ్ మె. 

నుముంగలి, 

ఫురుసదరుమమ్, 

వజరమ్, 
జ 

ఆణ్ , వీకకా.. 

పాం చాట్టి ఊదుక్ వళల్క్ మరు 
బడజియుుం, 

మరుపడియుమ్, 

+ 'మడిల్ , 

“సెల్ మంగే, 

మగ్గమ్ తరినేయుస్ యండిర హొ, 

882 

కన్నడము [ మగ్గమ 

సంద, కదలు, 

థి 

ముడి కిరీట, శిరో చామ. 

"మొండిత న, దురాగహ, 

నిస్సాగ, 

ఇద్దహాం ౫ ఇరువుదు, అక్షర క్క. అక్షక . 

తప్పూ ఇద్దరు బరెయువుదు, 

కొల్లు, శకెడుసు, అప్పహావ, 

స్నేవా, మమ తె," 

ఎలుబుగ ళు, 

గు తెగా కమత, 
అ ॥ | 

నొణ, 

యజ, 
ఘా 

గండర సంబంథ వాద, 

శార్య, (పతాప, 

గండ, యజమౌన, సూర, రాజు, 

గండుత్న, 

గండన హెండలి, ముతెద, 
ళ్ 

వజ, 

గండను, సూర, 

వోవినవన కొళలు, హిందిరుగి, 

మె, 

కమానుగళుళ్ళ నోజ్చె కిరీటగళ గోడ, 

జాతం 
ta 

మగ; 
౧ 



మగు ] తెలుప 

మగ్గు. చెమ్మ గిల్లు, పాఠ యుడు; ఎమ్కవ 

మాను, . 

మగ్నము, మునిగిన ద, మరియొక దానిలో 
అంతరించినది, 

న 

మఘము. చూ, మఖము,ః 

మచ్చిక. చనువు. ఆసక్తి, మోహము; 

ఆస్నేవాము, (మచ్చిగ్సః on 

మచ్చెము, మత్స్యము, వేప, 

మచ్చ. కజ్యు దాగు, గుటుతు, పుట్టుకతో 

. కలిగిన నల్హచుక్క, ..= ౮ 
య 

మత్సరమ్, మాత్సర్యము, చే పము, 

ఈర్ష వ్" స్పర్ధ పోటి, 

యిల్లు, చాక్క_పొడ్మి వశీకరణొప 

ధము, మోహము పళశుపమ్య్యూదులను 

పట్టు ఆహారము నగల మాదిరి, 

(ఊమ్మచ్చు), . 

మచ్చు! త్రి తి, కె 'నజక మాటుక త్తి, 

మచ్భుము, మక్స్య్యమ. 

మజ్జ, చెట్టుయుక్క_ ' చేవు' ఎముకల 

కందలి చేయు, 

మజ్జనము, స్నానము, 

మజ్జిగ, చల్ల, తము. 

మజా, ఆనందము, (పళంనింపం దగినది; మజా, సంతోషమ్, మగిళ్- చి |. 

తమిళము 

'నాశావధ్యు మగ్గి ప్పోవుదల్ , 

ముళుగిపోనదుు మ [టొ నిం ల్ ము లి 
Gs 

యిరుతల్, 
| ది 

మవామ్క్ యాగం. 

నటు, ని చేగమ్క్ మోగం, ry 

న - శి ॥ శ pe 

మాక ,. ty a 17 “1 

మచ్చ, కరె, అ-డెయాళక్, పిజుప్పిల్. 

“2 

పోజా మె, ఫా చృరిప్పు, పోటి, 

af, 

“"న౫ాగళ్మాడదిరి, ఉన్సుచ్చు. | 

"కక జైటుం “పిరియ్కక త ' 
ఉట రా par.) 

మిన్. 

ఎలుకీబుగళ్ లిలోను" కిరి ్ కు_౦ నెయ్, 

స్నాన 0, కులియల్ , 

మట పల్లి, (మడ పల్లి), జేవాలయ నందలి | మడ పల్లి, కోవిల్ గ శిల్క్క డవుళుక్కా_గ 

ow 
గ్ » వంటయిలు, 

య 

మటమట, నులమల, (కోపగించుు, 

నుటము, మఠము, 

వజేక్, మఠిక్క చిన్నగుడిస్క మటిక. 
లు 

నుటుమాయము, మోసము కపటము, 

టు ప . 

* |మడిగె, చిటు వడిసి, 

దేండియ పడొప్పుగ ల్ల 

- గమయల్ అరె. 

చెయ్యు మ్. 

కోవ త శాటువదు, 
య ల 

* 'మయముదడమ్, 

“వరా సమ్, వంజ నె, 

| పే ఇడియిన్. మటి,.., 
చ్ ౬ 

588 

మి దైవీడు, మరివీడ్కు వశీకరణ ౦, 

ఆ 

"మోర్ i i ఓ? 

సణగుడి సలు, 
రం , 

తేవెయాగు మాళియాగు. అతియాగి... 

మళిగిదవు,. ఇన్నాందరల్లి "లీనచాదుదు, 

ళ్ 

నుఖానక క్ర, 6 యజ , . జం 

గలిగె, ఆసక్తి మరుళు, స్నవాం 

4“ = Fn: ad 

మాను. > 

EE Cah 

జ్విమ పోటీ, మాళ్ఫక్య 

iu wld 

కట్టి గ, మౌళి 7, వశీకరణ _ 

చావధ ఎరె, బం-గారద మాదిరి, 

డాబె, 

|కటిగ కడియు"ఒరటు చప్ప కత్తి, 
రలు నో 

మాను, ఈ నీ . 

ఉండు; తిరుళుగిడద ఒళ్లో గిన సారువుళ్ళ 

భా, ఎలుబుగ ₹ రసః. . 

' స్నాన; 

మజా, & 

జ a 

ఆంద, (పళంసార్డళ 

చేవళద అడిగ మనెం, స్ో 

ae 

మఠ వు. 
. వ్ చ * . 

మాస, కప ట్ర 

[కామె బలపీనవాద కాఖగళు, 



ప మటప ] తెలుగు ' 
లు 

మద్రపలక , ఎగుడు దిగుడు తెలుపు 

క్రయ 3 పలక, 

నమటము, సమము కొలత, తక్కు_వ, 
లు 
వాటి శిల్ప సాధనము, 

మట్ట సము, పరిమిత మెనది, కొలత గా 

నుండునది, 

మట్టాడు, (తొక్కు; క్స్ డించు, వ్యాపీం 

చ్కు నడచు. 

మట్టి, మన్ను, మృ త్తీక, 

మటి తేలము, కిన సనాయలు, 

తమిళము 

మట్టమ్, సమమ్, అళవుకోల్, కె 

చ్చల్, కళ్ళమ్. 

మట్ర వమ ఒరు అళవిర్కు ఇరుప్పదు, 

ఆవసర పడుతు, వియోవి తల్, నడ, 
అడు జాలి 

మణ్ , 

మణ్ ఎయ్, కకరెవీన్ ఎకొయ్, 
టం భా ఇ 
(oe యూ 

నుటియ, మగ పా 
లు 

ని కాలి రెండవ వేలి 

మించు మటి, 
లు 

నుశియలు, ఆడువాం[డ "మి కొలు, 
ల లు 

మటించు, (తొక్కించు, నడిపించు, 
లు 

మట్టు, (తొక్క, చాధించు, (తొ వ్రడు, 

కొలందిి విధమ్ము పరిమితి తక్కవ, 

మర్యాద, పర్యంత ము, 

మట్టుక్ ను, కదురుకొ ను, 

మటుెపిటు. అడ చంపు, తెగ 
అబ అబ 
గొటు, 

లు 

మటుమోరు, మటుమిగులు, 
ల లు 

ముటె, చూ, మరియలు, 

లు లు 

మఠము, సన్నా్యానాదులు నిపనీం చెడు 

యం 

మడంక, ఆరక, మడుపు, చలువ బట్ట, 

మడంగు, మడంతపడు వంగు మరలు, 

అడంగు చెడు మడపు, 

మడచు, వం దు, వెయ్య 

ర్ల 
Sy 

మిటి, 
లు 

మెట్టి, పెణ్ గ ళ్ కాల్ విరల్ గళిల్ 

ఆనేయుమ్ ఒరు ఆణి౫ అక్, 

అడక్క_వె తల్, 

తొ పీడి త్తల్ , ఇడిప్పదు, మట్లాగ, 

ఆళవుకునైవ్రు మరియా చె, వణె' 
యల్, . 

కదిర్ నుకొళ్ . 

అడప్క_, కొలై సయ్, ఉడెత్తుక్కొాలళ్ , 
అరు త్తుక్కొాలళ్ , 

అళవుమిరుదల్ , 

కన్నడము [ మడంగ 

మటికోలు ఊహెచ్చుతగ్గు తోరిసు 
A) ౧ 

పాలి. 

"సమత అ, అళ తె, కడిమె, కళ్ళ శిల్స 

కెతువ ఉపకరణ, 
అడే 

పరిమిత వాదద్తు అశ తె యాగిరువ, 

పీడిన్కు ఒందే సమమొాడువదక్కె తుళ్లి 

యువుద్కు నడెయువుదు, 

మా 
౯3 

మకార, 
tata 

కాలిన (ఎరడనెయ బెరళిగ హావ, 
ఉఊంగర, మించు, 

హెొం౫గ సర, శాలుంగరగళు, 

తుళిసను, నడిను. 

కాల్ విరలిల్ అణియుం ఒరు అణిగలం, 

ముటి, 
(J) 

మడక, తుజవిగళ్ తంగుమ్, 

యాన వీడు. 

మడిప్వు, చలెవెసెయ్ద తుణి మడిప్పు 

కలయా మె, 

కుని కడు మడిప్పూ విళ్కు అడంగు, 

మడ తి, మడతుక, మడంది, 

విరి 

తుళి, వాధిసు, బే, వాద్దు, పరిమాణ 

న్యూన లె మర్యాటెె వరిగూా, 

చిలెకొళ్ళు, 

అడగి ను, కడిదు 

హోకి, 

కడిదువోకు. 

కొల్లు, తుండాగి, 

శాలుంగరగ ళు ఇకాలందుగె, 

వసది ' మర, 

మడిలు, మడికె, ఆమచేగిలు, బిళిఎ యే, 
కే 

పదరుహాకు, బాగు పీందిరుగ, ఆఅణగు, 

కదు మడిలం, 

బాగిను, 

“బారం 
ఇ 



మడత ] "తెలుగు 

మడత, మడుపు, బట్టలమడ త, 

తుపాకి 
«a 

మడమ, గుదిశాలు పార్టి, 
సి 

గొడ్డలి ము. వానికి వెనుక వె పు. 

మడవ. చెటన నిళ్ళుపాజెడు కాలువన 

ముఖ్లుము, 

మడి. వరిపొలము వెటపాద్కు పారి' 
శుద్ద న్ట్ము; ముడుగువ స్త్ర మ, జుకార్హ 

మందు ఇంతేలు_ఇమ్మ డి, రెండింతలు 

ముమ్మడి మూడింతలు, ఇత్యాది. 

మడి కాను. చెండి, 

వమడియండు, మూఢుడుు మోటువా(డు, 

వుడియించు. చంఫు, కడ లేర్చు (మడి 

సెన్కు చచ్చెను ), 

మడియు. చచ్చు, 

ముడీ వేలు, చాకలి, రజవనండు, 

మడిసం చి. మడుపు (మడత, బటలను 
లు 

"పటుకోొను చిన్న సంచి, 
లు 

మడిచంది, చంక, కత్నము, 

ముడుంగస. చూ, మడగు, మడి. రి వీసెలు 

(మణుగు, ఇంతలు, గుణము, కొలను, 

ఏటిలోనో నీటిలోనో లోతు కాగము, 

మడు(6గులు, ఆకునుడుపుల్కు మడ్గువులు, 

ముడువ, పుట, 
లు 

మడుమవు, చూ, మడుగు. 

మడ్డి, తెలాదుల అడుగులోని ముటికి, 

మూరు(6డు, “మొదు, 
లి ౧ 

నుడ్డు. ఇనుపగుండు, ఎజి గా కాలిన 

లోవాము, ఎక్కువ వేడి అత్యుప్రము, 
లా 

తుడుము, 

నుడుక తి, మోటుకతి, ముచ్చుక తి, 
ఆ = ar 0 
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తమిళము 

మడిప్పు, తుణియిక్ మడిప్పు, 

తుప్పాక్కి_, కో డాలి ముదలియన టిన్ 

పిన్ పురం. 

త్ర భర్ పొయ్చుకొ వాయ్ కాలు-డైయ 

మగమ్. 

మడ్కి వళయుమ్ నిలమ్క్ "సిడిగళిన్ 

ముదల్ , పరిళు త్తమ మడితుణి, 

మడయకా, మాడన్, మురడన్. 

కొల్, (మడివదు, ఇరన్లదు. 

మడి, 

చలవె తొళిళాళి, వణాన్. 
వ టి ల 

మడివసీరంగ శె వెతుక్కొళ్ళుమ్ సిరి 
అని (a రాటు  ) 

య సె. 

కక్కులి. 

కాల్ మడిదట్ , మణంగు, ఆటీలుం 

తణీరిలుం ఆళ్న బాగం, 
ర్ం లు 

పటు, 

కళ 0, 

మడ ఎఇ పోన్లృవై గళిన్ అడిమడ్సి 
గ్ ౯3 Ca) రా CG 

మూడ ౯. 

ఇరుంబుగుండు, చెక్క న్చెవేలెంన్లు 

శాయ్ంద ఉలోగమ్, మిగుంద 

నూడు, 

“మొవటుక తి, 
లు ఎని 

కిర్ 

కన్నడము. [ మడ్డుక 

| మడిలు, బకుగళ మడిలు, 

గిరి గా, వాడ్డ బందూకీన హింఫాగ్య 

తుచాకి కంద, 

గిడగలిగి సీకు వోయినువ శాలువెయ 

“మొదలు (ముఖ్ర, 

నెల్లినగ దై గిడగళ పాది, స్వచ్చ, మడి 

బ మై, గుణార్లక, ఇమ్మడి ముంతాదద లు థి శ్ర 
న్, 
ద 

బెళ్ళి నాణ్య, 

కొల్లు, వె, ముగిసు, 

సాయు, 

ఆగస్క రజక, 

మడి నీల, 

కంకుళ, 

మడి, మణ, నడి యొళ 7 బవాళ గం 

ఖ్ సళ, 
యు 

తాంబూల మడ్సు కొడువుదు, షాక్ 

వీడగళు, 

హుతు. 

హాెండ్క కంపు, 

మడి, గనీ మూ, “సాద, 

యె క్షు యె 

క బ్బణద గుండు, కెంపాగి ఊరియున 

త్ర ॥ ధాతు, వ గ్టింకీ ఉప్ప 

ఆగఅవాద ఒరటుక తి, 
pe 



చుణీ ] “తెలుంగు 

మణి, ము తె ము, పచ్చతాయి, ఘంట, 
ఇ 

లు ఉం 

మణికము, “పెద్ద బాన, కాగు 

మణిగ, మళిగ దుకాణము, 

మణిగము, అధికారము మణివము, మణి 

యము, 

మణితోము, రతికూ బితము, కోకిల ధ్వని, 

మణీ,ప్రవాళ ము, "ఆండు ఫెపలు కలిసిన 

కవిత్వము, 

మణీబంభము, చేతి మనిక ట్లు, తాపము, 

సెంధవఅవణము పుట్టు పర్వతే ము, 

మణియము, (గామౌాధికారము. 

మణుగు, రెట్టింపు, ఇంతలు, ర వీిసెలు, 

మడుంగు, 

మతేంగజము, ఏను6గు, 

శ్రీ మాలది, 

నుతంగుండు, మాదిగవా(డు, 

మరఠం~గ 

మతకము, కపటము, మోయ, మర్శము, 

మత కరి, మాయలమౌరి, 

మక ము. పణ్బుతేముఅవంటి ఆచారము 

జాతి, శాస్త్ర 

సమ్మతి, 

మతి, బుద్ధి తలపు, ఇచ్చ, అభి పా 

యము ఊచదేశము, జూనము, తెలివి, 
ఏ ఇ 

పిచ్చి, 

మతిముంతు(డు, బుద్ధిమంతుడు. 

మతు. మదము, (తౌగుడువలన "తెలివి 
వనాల 

తలంయగసట మణి పు, 

కమిళము 

మణి, ముత్తు, పచ్చక్కు_ల్ మణి, మణి 

క్కట్టు, 

పరియపాని 

మలళిగాక్కు_ డె, జిం గాడి 

మణియన్, ఆదిగారమ్, 

మణిదమ్,శింభోగ కాల త్రిల్ పెళ్ గళిన్ 

కురల్ , కోయిల్ కూవుదల్. 

మణిప్పిర వాళమ్క్ ఇరండు మొళీగళిల్ 

కల ను పునెయుమ్ కవిచె. (వడ 

-మొళీయుం తమిళుం కలఅన్ల నడె క్. 

వముణిబందమ్స్ క్ మణిక్కట్టు, 

మణియన్, (గామౌదిశారమ్, 

మణంగు, ఇవండుపంగు, 8 వికె. 

యా నె, 

మతీంగిపెణ్ , పటెయజాదిపెణ్ , 

మకంగన్, పటేయన్, 

కవడు మాయె మరుమమ్, 

మదమ్, ఆబువిద సమయంగ భె క్కు చేర్ న్స 

ఆచారమ్ వళ క్కు_ం, ఊళ్ళదు, ఒరు 

జూలీ, 

ముది బుది, నినెవు, పిడి తమౌన్మ, ఎణం, 
గ) ర అతి ళం 

ఊఉ లేశమ్, అటీవు, 
pn) 

బుదితడమాటమ్, అటివు కెటుప్పోడల్, 
a) లు లు 

కలవరమ్, పెలి యమ్, 
యో తి 

బుద్ది శాలి, ఆటీ వాళి, 

మెక్క_ముతరుమ్ పొరుళ్, సారాయి 

పోన్లర లాగిరి పొరుళొగ శే ఆట్ 

కొళ్ళువదాల్ నినెవు తేవటుదల్, 

386 

కన్నడము (మకు 

,_ముతు, పచ్చె, మణికటు, 
ft పు రల 

మళిగ్శా అంగడి, 

అధి కార, మళో గారి, 

రతికూజిక, కోగి లయ ధ్వని, 

వావి ముత్తుగళు సంద మౌాకె సం 

స్కుతే నాడిన ఫాపెగళ మిశ్రేణ 

జెలి, 

నుజణికటు, కెలిద ఒడె కలుప్పిన 
౬ 0 m 

గుద, 
cs 

(గామాధికార. 

ఇమ్మడి,. మణ, సల, 

ఆనె 

హూెలెయర హెణ్ణు, 

హాెలియరవను. 

కపట, మోస, మర్మ, 

మాయావి, 

మి, పు ణ్మత గళ ల్లి ఒందు ఆవార్య 

జాతియళశా, స 

బుద్ధి, “నెనఫు, విచార, ఉచైేళ్య, ఆరిన, 

జాన, 
ఖా 

మతి కెటు, హుచ్చు, మరళభు, 
ఉం 

బుదినవంతే, 
యట 

మద, “ఆమటు, ముళుగు, 

| 



మత్సర ] తెలుగు 

నుత్సరము. ఈర్ష స్థ, జ్వేషము, చూపో 
లు 

కమి 

మత్స్యము. వేం, 

మథనము, చిలుకుట, 

ధ్వంసము చేయుట. 

మదనము, మతు, సంతోషము, వసం 
వాలి 

తము, మెనము కాముకత్వము, 

మదము, (కొవ్వు; గర్వము, సంతోషము, 

ముత్తు గందము రేతస్సు, కనూరి, 
అజ = 

మది, బుది. 
థి 

(రచ్చుట, 

మదింపు. వెలనిర్ల్ణయించు, 

మదిరాక్షీ.. స్రీ" 

ముదీయము. నాది, 

మదీయు(డు. నావాండు, 

మదించు. తలచు మదింపువేయు, గౌర 

వించుు వెల "పెటు. 
యు 

ముదురు. (పహరిగోడమిోది కప్పు, 

మదురుగోడ. (పవారిగోడ, 

మదతు. సహాయము, 
టు 

మద్ది చెటు, అరునవృకుము, 
డి అ Cod 

మదికాయలు. పిలల కరాభరణ విశే 
టు య భ్ 

పము, 

మడెల, నృుద౦గ ము, 
య 

మద్యము. కాదంబరి, కలం నుర, 
రగ 

మధుకము, అతిమధురము, ఇప్పు చెట్టు, 

“నిమలీ, తగరము, 

మధుకరము, ఖీమయొన్నము, తుమ్మెద, 

మధుకుండు,. వంశావళి చదువు వాండు, 

మధు్యుతయము, చక్కెర, "లేన, నేయి మాన్లు) మదుక్క_ళికా కూట్టు, చర్ 

అను మాడు తీయ్యని వ స్తువులు, 

| 

తమిళము 

పొతామె దువేవం, వెరుప్పు, 

మీన్ , 

క డెదల్ , చిన్నావిన్నమొప్క_దల్ , 

కడెదల్్, సంతోపప్పడల్ , మగిళ్ చ్చి, 

ఆశెప్పడల్ , 

మదమ్స్ కొళుప్పు సెరుక్కు , మత్తు, 

చందనమ్, కసూరి, 
న జ! 

బుద్ధి, ఆణివు.- 

విలె మదిప్పీడు, 

పెణ్ 

ఎనదు, 

ఎని ఎేర్ నవన్. 
ర ౧ 

కన్నడము [ మధుత 

మాత్సర్య, హా గనోడువుదు, సహీిస 

లారద, 

మోను,ః 

అమలు, ఆనంద వసంత బుతు, మేణ్క 

శాముక తె, 

సాక్కు, కొ బ్బ, క్ర స్తూ రి అమలు 

ేతస్పుః 

బుది,ః 

'బలెగొ తుమాడు, 
అణాల 

మూ 
ణా 

నన్నదు, 

నన్న వను. 

నినెప్వు, విలెమదిప్పు పోడువదు, గార | అందాజామౌాడు, బె లెవాచ్చు, 

విప్పదు విలె పోడువను, 

నుడిల్ సువరిన్ మేల్ బాగం, 

దో శేవుదిల్ నువర్. 
న 

సగాయమ్, ఆదని, 

మనిమరమ్. 
© 

జిబువర్ గళిన్ కాదణి, 

మిరుదం౦ం౫గ క్స్, 

కళ్, సొ రాయం, మదు, 

| 

(పహరిగో జెయ మేలుభాగ, 

(పవారిగో డె, 

సహో య, 

అరునవృక్ను, మదిగిడ. 
జె ద 

మక్క_ళ కివిగ ₹ ఒడ వెం 

మృదంగ. 

కాదంబరి, హహోండ, ససెరె, 

మిగవుం యినియదు మయిల్ , తగరమ్, , అతిమధుర్క ఇప్పెగడ్క నవిల్కు తగర, 

ఆదినుదురం. 

మదుకరమ్, అన్నమిడుదల్ , తుంని, ఫికాన్న, దుంబ్బి జీవకవృకు, 

జీవక మరమ్, 

వంశావళియినె పడిప్పవన్ , 

క్క, తేనా, నెయ్యి ఎన) మూన్లుం 

పారుళ్ గళ్. 
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వంశావళి ఓటీదువను, 

సక్కు_రె 'జేణు తుష్ప బెరెసీడవ స్తు, 



నుధుదు ] "తెలుంగు 

నుధు.దుమము, ఇప్ప చెట్టు చూ మిడి 

చెటు. 
ల 

మధుపము, తుమ్మెద తేనెటీగా లేచె 

(తాగునది, మధు వతము, 

మధుపర్క_ము. పెరుగు, చేయి, పొలు, 

తే-న్క పంచదారలను కలిపిన పానీ 

యము, "పెంద్రిలో వధూవరుల కిచ్చు 

మంగ భవ ములు, త్ర 

మధుపరి * గుమ్ముడుతీగ, తిప్పతీగ నీలి 
ta 

ముక్కు. 

మధు, ఫ్ర మేవాము, బహుమూ ట్రే వ్యాధి. 

మధుమమీక ము తనెటీగ, 

మధుమేహము, మూూతేరోగ భేదము, 

మధుయపి.క, అతిమధురము, 
౬ 

మధురము. తీపు తియ్యనిది ఇంపెనది, 

విషము, 
లీ 

మధుర స, (దాతు చెట్టు, చాగ చెట్లు, 

పిన్న పాల చెట్టు, ఎండమావులు, 
రం | 

'మధురసము, మకరందము, తేనె మాధు 

ర్యము, 

మధురిమ, తియ్యన, 

నుధువు. "తేన పాలు, కల్లు పాలకూర, 

చక మా సము, వసంతమాసమ్ము 

ఇప్పు చెట్టు, నోరంట మొక్క. 

మధు వతము. తుమ్మెద. 

మధుకము, మధూక ము, ఇప్పు చెట్లు, 

మధూచ్చిప్పము, మెనము, 

మధ్యమము. మధ్యము, నడుము, నడిమిడి, 

జక స్వరము, 

శమిళము 

ఇప్పమరం, మామరం, 

తుంది లేన్, తేన్ వడిప్పదు, 

మదుపర్క_మ్, తయిర్, నెయ్ పాల్, 

కేక్ శర్క_రె ఇవెగళినాల్ 

ఉండాస్క_మ్ ఒరు పాన్, తెరు 

మణ త్తిల్ "పెళ్లుమ్ పి ళ్ళెయుమ్ 

ఊడుత్తుమ్ మంగళ వ త్తిరమ్, 

పూషిణికొ్క్కాడి శీనుక్కొాడి, నీల చ్చెడి. 

మదు మేగష్, అతిమూ త్రీర నోయ్, 

తేసి, 

నీరునిర్ వియాది, 

మిగవుం యినిప్పానదు, 

మదురమ్స్ తీతిప్టా తితిప్పాగ ఇరుప్పదు, 

విడము నంజు. 

మదుర సమ్, దిరాట్ చై క్కొడి, 

మకరందప్పొడి లేన్, తీ;త్రిప్సు, 

ఇనియద్ము ఇని మెయానదు, 

తుంచి, 

మదు తేన్, ఫాలొ కళ్ ఒరువగౌ 

కీ3, (పాల్్కకీ3) చితీర మాదమ్, 
టెం ర ల యల 

వసంత మాదమ్సు మరుదాణి చెడి, 

తుంది, 

ఇప్పమరం, 

మెనమ్, 

మద్ది, ఇడుప్పు, ఒరు సారం, 

శీ88 

కన్నడము [మధ్వ వు 

ఇప్పగి జె మొవినగి డె. 

మకరంద వడియువ దుంబి, జేణునొ ఆ, 

మధు వత, 

మూసరు హాలు కుప్ప సక్క_ర జ్ 

మి(శిత వాద పానకం, అదరబొ త 

యలి మదువెయలి వధూవరరిగకొో ఈ 
య య (As) 

బ కుగళు, 
లు 

కంబళ గిడ, నీలిసస్య, 

బహుమూ తే వ్యాధి, 

జేనునోణ, 

గ 
మూ తీర్ గ 

అతిమధుర, 

వీపీ, సీహియాద, ఇష్పవాద, రుచికత, 

విన, 

(దామ, చాగెమర, హోలీనమర్క బిసిలు 

కదు "దె, న్చుగ జల, 

ముక రంద, మాధుర్య, జేణు. 

సిపి, 

దుంది, 

జేణ్కు పోలు హెండ, పాలకిసొజభ్బు, 

చెతమాస, వసం౦ంతబుతు, ఇెప్పు 

గడ, గోరంటు ఎలె జజ్లిడగుతు గ 

వాచ్చుగిడ, 

తుంబి, 

ఇ ప్పెగిడ. 

మేణ, , 

నడంవల్లి ద్ద; ఒందుస్టర, 



తెలు ల్ మధ్య ] 

మధ్యముండు. నడిమి వాడు, అధముడు, ' 

పక్షపాతము లేనివాడు భీమ 

సేనుడు మధ్యవర్తి, న్యాయని రేక 

(మధ్య స్తుండు, 

మధ్యలోేక ము. భూలోక ము, 

మధ్యాహ్నము. పట్టపగలు, 

మసనము. భ్యానము, చింతే, 

మనము, మనమందరము, నీవు జీను కలనీ 

మనము, మనస్సు. 

మనవి, విన్నపము, విజ్ఞాపనమా, 'పార్ష ను 

చేడికోలు, 

నునసరి, మనిరింగినవాయడు బుదిమం 

తుండు, ? 

మనసు, మునస్సు, మనము, మౌనసమ్ము 

వృాదయము, అఫ్మపాయమ్య. అఫ్ 

లాప్క అనురాగము (ైసేము, తల6పు, 

ఇష్టము, 

మనస్క_రించు. ఇష్టపడు. 

మనస్తాపము, కోపము, చింత, 

మన న్వీ? మంచి మనస్సు గలవాడు 

విద్వాంసుండు, 

మనస్సావీ.. ఆంత రాత్మ, 

మనికట్లు. మణిబంధము, 

మనికి. జీవనము జీవించుట వాస 

స్థానము మని. 

మనికితము, దుఃఖము జాలి సందే 

పాము, 

మనికిపట్టు, చూ, మనికి, 

మనీప, మే పజ, ధ్ర 4 షు 

మనీషి, మేధావి, విద్వాంసుడు, 

పజాళాలి, 

(ఖు 

మహో 

తమిళము 

నడువన్ , అర్పన్, ఖీమన్ , నడునిల మె 

వగిప్పవన్ , నియాయమ్ వళంగు 

బవస్ . 

నళీ రవు, 

మణుతగం౦ం, 
ta 

మద్యాన్నమ్, నడుప్పుగల్ , 

చింటద ని, 

నామ్ నీ నాన్ కలందు నామ్ నునదు. 

విన్నబమ్్ ముజెయిడ్కు వేండిక్కో_ళ్ , 

బుద్దిశాలి, ఆలీ వాళి, 

మనద్కు మనము మానసము ఇదయమ్స్, 

ఎలాం, విరుప్పం, పరిదాప ఊణర్సి 

నినెవు, పీరియమ్, 

లు 

నీనం, కోవమ్, చింద నె, మన త్తాంగల్ , 

నల్వమనదుళ్ళవక వితృగకా, పులవకా, 

నునస్సాట్సి, ఉఆళ్ మనం. 

వ ముణిక్కు_ట్లు. 

వాళ్ కె, ఇగుప్పి డమ్, 

తున్నమ్క్ పరిదాబమ్కొళ్ళు, సందేవాం, 

బయం, 

ఇరుప్పి డం. 

మేది, గెటీశ్కార త నమ్, 
చా ళా అట 

స్టే 
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కన్నడము (మనిషి 

నడు వె ఇద్దవను, అథమను, పతృపాత 

మిల్లాదవను, ఫీవుసేన, మధ్యస్థ 

న్యాయనిర యమాడువను, 
at) 

సరిపాత్రు, అర రాతి, 
శాలి రు 

భూలోక, 

మఫ్యదిన, వాగలు వహాన్నెరడుగం పే, 

భ్యాన, మనన్క చింతిసు, 

నా వెలర్తు మనవు, 

చిన్నప, విజ్ఞాప నె, 'బేడికొళ్ళువుదు. 

బుదిమంత, తిళివ, 

థి 

మనస్సు, హృదయ, అభి పాయ, అఖి 

లా (పేను నెనపు ఇష్ట, 

బల్ఠరం, 

కోపు చింతే, 

ఒ శైమనస్సుళ వ విద్యాం, 

ఆంత రాత్య, 

నుజికటు. 
ఉం 

జీవనభాళు, నివాస, వ 

దుఃఖ కనికర, సంశయ సంబేవా, 

ఇద'సళ్, 
దిఛి 

మేధాళ కి, (పడె, 
pra - ఖా 

మేధావి, విద్వ్యాంస, దొడ। పజా శాలి, 
6 కా | 



మను ] తలం 

నును, మనుగడ, జీవించు, వర్తించు. 

ఉండు, మనుకువ, 

మను, మన్ను, 

మను(బోతు, ఒకబజాబిజింక', 

మనుగుడు ఫు, అ ల్రైము, 

మనుచు. పోషించు (బతికించు, మునుపు, 

మనుజుడు, మనుష్యుడు మని ని. 

మను జేం(దు(డు, రాజూ, 

మనుదిండి, మన్నుదిను ఒక దినుసుపొము. 

మునుపరి, రకతముకండు, పోపకుండు, 

మనుపీనుంగు, జీవ-చచ్చవము, 

మనుమ(డు, పౌషతుండు గాని, జాహి 

(తుడు గాని, 

మనుమరాలు. పౌతియో, జాహి తియో, 

మనువు, జీవనము "పెండి, వివాహము, 

వెవస్యతు(డు మొదలె న మనువులు, 

(యూ, మనుస్మృతి . 

మనువృ త్తి. (మనోవర్తి) జీవనాధారము, 

జీవనాంశము, భరణముం 

మనోజ ము, అందము, నుందరము, 

మనోరథము. ఇచ్చ, కోరిక, 

మనోరవుము, మనోజ్ఞ ము మనోహరము, 

మనోహరము. చూ, మనోజ్ఞ ము, బంగా 

రము, 

మన్నం మన్నా అడ్డగింపు నిరోధము, 

మన్నన, మన్నింపు, తృమింఫు, సమ్మా 

నమ్ము ఆదరము గారవమ్ము మన్నిక, 

మన్నాస. మట్టి, (ఛభూమిమో౭డి ఆశ, 

త మళేము 

వాళ్ క, వాళ్, ఇరు, 

మణ్ 

నురుమగప్పి కె మొమియార్ వీట్రిల్ 

విరుందుణల్ 
ళ్ 

పోషిప్పదు, కాప్పాటు. 

మనిదన్ , అలివుప డై త్తవన్ , 

ఆరళన్ , 

మళ ఉట్ క్కాళ్ళుం ఒరువగె పాంబు, 
లై యూ 

ఉయిరోడిరుందు ఊరుప్పడియాగ వ 

“శ్పేరన్ , 

చ్ప్రి, 
వాటి 

జీవనమ్స్ పీళి ప్ప మణమ్, వె వస్వక కా, 

ముదలియ మనుక్క_ళ్ 4 

జీవనాంశమ్, బరణమ్, 

ఆళ గు, 

కోరిక ఇచ్చె విరుప్పం, 

నునోగ రమ్, ఎళిల్ , 

ఎళిల్క్ మనోగ రం, త౦ంగం, 

త డే, 

తడుప్పు, సమ్మానమ్స్ ఆదరవు, పారాట్టు, 

మన్నిగొను, చం ఫు, బాధించు, 

మకా శె మణికమోదు అ, 
వం కదా మ్య రు 

| కొల, తొందరవు కొ 'డుష్పదు? 
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న్కు ఇర్కు వాలి కెబరు, 

కాలి కబురు 

ఓజందుజాతి గండుబిం కా చిగరి, 

మదువుగ నూమననునయలి నూదున 
య 

ఊట, 

పోషి ను, బతికిసు, 

మణ్జుతింబువహావు, 

రక్షక్క పోషక, 

బతుకి స తేవన్సు జీవ చృవ, 

మోమ్మ?౫. 

వాళు వివాహ మదువె, 

మనువు; 

వైవస్వ శాది 

జీవనాధథార్య జీవనాంళ, 

చలువ్కు చంద, 

ఇచ్చే హారె సా 

మనోజ చాదుదు, 
ఇ 

బం-గార్మ 

త డెసు నిరోధిసు. 

మన్నిను కుమిస్సు సమ్మాను ఆడరణె 

మణిక ఆకె 
ర్ం 

కొల్లు బాధిసు, 



మన్వ్యి ] తెలుగు 

మన్ని యము. మౌన్యమా, పన్ను లేని నేల, 

అడవి,కొండభూ మి, రూ, మ”న్నెము, 

మన్నీడ్కు మన్నిపుదొర, మన్నె 

కాడు, 

మన్నుమిన్ను*. భూ మ్యా కాళములు్బు 

రోదసీ, 

మన్నిణీకము. మన్నెపుదొరత నము, 

ముప్పు, మజపు, నేర్చు, అభ్యనీంచు, 

మబ్బు, మేఘము, చీశటి, అజ్ఞానము 

మసక, 

మబ్బుకొను. మంఫుకొను, 

మబ్బు పెట్టు, మోసపుచ్చు,' (మభ్య 

పెట్టు దాచు వళశపటజచుకొని 
మో 'సము చేయం, 

మమకారము, అభిమానము, 

వము, మోపహాను మమత, 

అపహాం భా 

మయిళత్ . త న్మయతే, అా దాత్మ్యము. 

మయము, జం కు కంచరగాడిద, నడిమి 

భాగము, మధ్యము, అంతయు అచె 

అను నరమిమ్శు |పతేగయము, రమిచ్చు (ప్రత్య 

మయి, మె, జడలు, శరీరము. 

నుయికొను, సమ్ముతించు, మేకొను, 

మయినము, పానము, 

మయూఖము. కిరణము శాంతి, 

మయూర తుల్ళేమా, మైలుతు త్రము, 

మయూరము, “నెమలి, ఓమము ఉత్త 

శేణి, 

నుర, కీలు తిరుగుడు-వీఅ, 

వమురందము, మకరందము, 

మరకటు, గారడివాండ సంభనము, 
ఠం అశ 

తమిళము 

మౌనియమ్ వరికొడా నిల్ కాడా, ' 

మలెప్పిరదేశమ్ వరి వసూలీక్కుుం 

అధి కారి, 

మున్ మిల్లుమ్, భూమియుమ్ ఆగాయ 

మున్. 

వరికొడుమ్ అరకు, 

నుష్వూ మటది శీర, కటల్ , 

మప్స్క మేగమ్, ఇరుట్టు, 

శతెళివికా మె, ఆతీనిల్లా మె, 

మోసమ్ సెయెదల్, ఒళిప్పద్కు వళష్ 

సెయ్దల్, పిన్నాల్ మోసమ్ 

“సెయ్దల్ , 

ఆభిమానమ్మ్ 

"మోగమ్, అన్ను, 

అశ, ఆఅగంబావమహ్య్ 

అయి త్తీల్ వాళ్ గుదల్, 

ఒట్టగమ్, క్రోచేరిక శుదె, నడువాగమ్, 

మయ్య మ్ కొల వగు, ఎలాం ఎన్ను౦ 

పొరుళ్ తరుం సాల్, (ఊదా. 

వాబ్బయం = ఇలకి యం ). 

ఈ డల్, 

సమ్ముదమ్ పెరల్, 

మయినమ్, 

కాని ఒళి. 

ఓీనున్కు ఉ ర వేణీ, యం 

మె. 

నుకందమ్ మగరంద తూలళ్, 

మరకటుు శెప్పిడి. వితె "సెయ్బవ 
€ ఓ రార 

నుడియ కళ్, 
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జనది రె. 

భూమి ఆ కాళ, 

గిరిజనరమేతె ఆధి కార, 

మ రెతుపోగువి కె కలిక్క అభ్యాస, 

మబ్బు, ముగిలు హోఠలరుం, 

మో సమొడు, బచ్చిడు, వళ నూడికొండు 

వా సవమాడు, 

అభిమాని ఆఅవాం కార, మోహ, మమతే, 

తన్మయ తె, 

ఒం క తుంవిరు, బట్టు సేరి, మధ్యద 

భా, (పాచుర్యత న్మయ, వాబ్బయ్య 

స్రురుషమయ, బినీలుమయ్యము శమయ. 

మే, శరీర, 

సమ్మతే వాగు జపఘూ, 

మేణం 

కిరణ, కదిరుు కాంతి, 

మైకుకు త్తి, 

నవిలు వాము, ఉ త శేణి, 

తిరువుకీలు "ముల, 

మకరంద, 

-గారడియననక లె, ఇం[దజాల, 



మరక] తెలుయ 

మరకతము. మరతకము, పచ్చతాయ్యి, 

గారుత్యము, 

నావివ6డు ఓడలో 

చుక్కాని పట్టువాండు, 

మర కాడు, 

మర శాలు, కొయ్య శాలు, 

పడు, ఎక్కువగా మిశిమోరిచేయు, 

(తినమరిగ) మరిగి, 

మరణము, చావు. 

మరపు. మరగ జేయు ఆసగొలు ఫు, 

దుర భ్యాసము చేయు, (మణప్పు 

మజచిపోవు, విస్మరించ్చు, 

మరల. తిరుగ, మళ్ళీ, 

మరలు, లిరుగ్కు వెనుదిరుగు, నివ రిల్లు, 

విముఖము, 

మరవ, తూము జనులలో ఒకజాతి, 

మరాటి మొగ్గ, జకమందుదిను సు; 

మురాళము, వాంస, 

మరి, మటియు, ఎవ్మువగా, తడ వ, 

మారు, ఇంకను. 

మరి-చము, మిరియమ్కు మరీచము, 

మరిడీ. జాడ్యము విశూచి, 

మరియాద. మర్యాద, 

మరీచి, కిరణము ఎండమావులు, మృగ 

తప, 

మరు, మారు, మరలవచ్చు, (మరుసటి) 

మరుత్తు, గాల్కీ వాయు దేవుండు, 

మరుక్వంతుండు. ఇం దుండు, 

మరులు, మోావాము, అజ్ఞానము, 

మరువకము, మరువము చాసన*లఅ ఒక 

"మొక? 

తమిళము 

మరకదక్క_ల్, 

నావిదక్కా ఓడ తిల్ చుళ్కా_కా పిడి 
ఇట 

మరక్కా_ల్, మర తినాలా ఆక్కి_య 

కాల్ 4 

ఆఅరిముగమొదల్ , ఆ పడ్, మోగ 

ఇఆజప్ప్ట్రు శావు, 

మరషప్వూ, నన్హాాగ కాాాయ చ్చెయ్నదు, 

ఆ శెకొళ్ వదు 'కెట్టదు, కటుదల్ , 

మరుపడియుమ్్ మోణుం పార్ ప్పదు, 
ఢి 

మరవర్ , ఒరు ఇన ల్హీవర్ 4 

భీరువ గ మరును, 
ర ద 

ఆన్న ప్పంర వె శ అన్నం, 

అప్వుజమ్, పిన్నర్ , అడిగమాగ తడ వె, 

మారుమ్, మరుపడియుమ్, 

మిళ్ గు, 

అమ్మె, 
@ 

నురియా దె, గౌరవం, 

కదిర్ , కానల్ సీర్ , 

తిరించివరువదుు మరునాలళ్ , 

ఇనిరడ£, 
oO 

కాదల్ మోగహ్, అటినిలామె, 
౧ రా 

మరువమ్, నల్ల మణముళ్ళ జరు సెడీ, 
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ర స లి కర్ణ ధారను చు కాం... 

మర గాలు. 

పరిచిత వాగు ఆకశబిళ్కు 

యాగిమాడు, 

మరగు, 

సావు. 

మరుళుగొలి ను, కెట్ట ఆ 

~ 

చా 

తిరగి మ తె, 

హీందిరుగుు, విముఖ వాగు 

కోడి, తూము, అడవిజూ 

"వం గె ముసాల. 
౧ 

హాంససె. 

హాచ్చాగి, ఇన్నా౦ంద? 

"పమెణను, 

జడు, అమ్మనమౌరీ. 
లలి 

మర్యాద. 

కిరణ, వినిలుదు రె, 

వినిమయ పదేపడ్కే వవా 

గాళి, వాయు దేవ. 

ఇందను. 

వోంవాూ మరుళు, ఆజూ? 
జా 

మరుగ, 



నురువు ] కెలులన 

మరువు. మరుభూమి ఎడారి, 

మర్క_టము. కోతి సాలెప్రుపుగు, 

మ ర్యుండు, మనుష్యు-డు, 

మర్దనము, పిసుకుట్క,ు నూరుటు. 

మర అము, మచెల, 
ద ది 

మర్నాడు. మరుసటిదినము. 

mp 

మర్శరము, ఆకులు మొదలి నవాని “వుర 

మర ” ళబము, 
oa) 

మానము, 

మర్ష ము, తుము మన్నించుట, ఓరుపు. 

మర ణభీయము, మన్నింపదగినది. 
ళు 

మలజదలం, తమ్ముని భార్య, భార్య చెల్లెలు, 

వయసులో చిన్నవారెనచో మేన 

మామ మేన తల కొవమూ రెలు, 
wl ne +) 

మటుది, చెల్లెలి మగడు మగని 

తమ్ముండ్రు భార్య సోదరుడు మేన 

మామ కొనూరు(ణు. 

ముజుక, కల్కి "డాగు, వ 

నను వోనిగురు, 
Mn 

మజ స్ర. మణచిపోవుట, విసు లీ; అజ్ఞా 

నము, (పమౌదము, ఒడలు తెలియక 

పోవుట, 'పమౌదముః 

ముజులు, మళ్ళు, 

మణి, మటియుు తిరుగ ఇంక, వెండి, | 

ఇకమిాద, అనంతరము త ర్వాత, 

మటిగ, రాతి చిప్ప, 

మజీమటి. ఎక్కువగా, తిరుగ తిరుగ, 
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తమిళము 

శుడు కాడు పాలె వనమ్, 

కులం గు, ఎట్టు క్కా_ల్ వూాచ్చిః 

నుణుఅగం, 
ల 

మనిదక, 

అముక్కు_, ఆజెసప్పదు, 

మతళమ్మ మిరుదంగం. 
pean o | 

మటు నాల్ , 

నురుముమ్స్ ఆల్ ఆళషమ్, 

ఉట్ పొరుళ్ , 

గఅగలవెన్తుు ఇలె౫ ళ్ సెయ్యుమ్ 
డె దా 

శ తద్, 
అలీ 

నురియాబదె, ఎ లె, వెగుముదిం 
ళ్ మమా 

ఇరగ సియం, 

మన్ని స్వూ పొరు మె, 

తంపియికొమనెనిి మెనెవియికొతంగా, 

నయదిల్ నీరియవర్ గళాన మావముకా 

అతె ఇవర్ ౫ళికా మగళ్, 
యి 

తంగెయికా కణావకా, కణవనికా తంబి, 

వునెవియికా తంది డడకా పిలున 
య్ © 

వకాొ, నూమకా మగను, 

కరెప్పడుదల్, తుణిగళిల్ తోయ్ 

తాలుమ్ పోగాద క ణె, 
ద యాం 

నుజది మజనుప్పోదల్ , అథీవిలా మె, 
ఏ ౧౧ 6 

అపాయం, ఉడంబు తెరయానుల్ 

పోదల్ , 

తిరుంబు, 

ఇను ౦, ముజుపడియుం౦ం, అప్పురం, ఇని 

మేల్, పిన్నర్. 

కల్ చ్నటి, బిట్ 
ఆదిగమొగ మజుుపడియుం, 
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మరుభూమి, మరళు కాడు, 

కోతి, జీడరహుళ్లో, 

మనుష్య, 

పాండు, జా పుడిమాడు, హాచ్చు, 

మదశ్వే వారె, 
యి 

మౌ రెనదిన, 

జీవస్థాన, కిటుకు ఆళ, రవాస్య, ఒళగిన 

మాతు, 

ఎలె౫ళ సరసర్క గఅగల శబ, 
యు 

వాదు, బహుమౌాన, మర్యాబె, 
ఏ 

తమ మన్నిన్కు సవాన. 

శఈమార, 
తం 

తమ్మున హెాండతి హోందతితు తంగ 

సోదర తె, సోదర మొవందడిర 

చిక్కు_ మక్క_ళు, 

సోదర తెయ్య 

ఉమైదున, 

సోదరమొవనమగ్యు 

మచ్చ, డాగు బొట్లు, దోవ, 
(oe 

మరెతు పవోగువుదు, అజ్ఞాన, 'ప్రమౌద, 

శేడుు గాత, మెమరెత, 

భీం ందిరుగు, 

మతత్తె, ఆ మేత, ఇందుమేశె, 

క ల్చృట్ట3 క్ర ల్రినపా తే, 

ఘుెతె మ తే, 
[peo ) అనాటి 
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మణియిక టీ. ఇంకొకటి, 
వేరొన్తు9, మ టోను9. 

| ఇన్నొరిదు, మత్తో ౦దు, 

మటు, మరు (మరుసటి ఇత్యాది) వేర్, అ త్తక డె; మరు, 

మటుగు. చాటు, సంతాపము, దుఃఖ పె ఆడి త్తల్ , చింది త్తల్ , తణ్రీర్ ముద | నురెజేయు, పదియు, సంతాప, మరళిను,. 

పడు, నీరు మొదలెనవి కాయగుట. లియ'వై. నుడుదల్ * 

మటుగుజు. గాని, గాన్ ౪ నాను, 

మటు పెట్టు, దాచు వంచించు.. ఒళితువెతల్ , వ౦బి త్త, బచ్విటు, వంచిను, 

అవాలి సా ది 
లు 

మటుమాట. బదులు, జవాబు (సతి బదిల్ బదిలుక్కు._ బడిల్ * బదులాగి, 'ప్రక్యుర్త తర సమా ధాన, 

వచనము, (మాటు. — ne 

మణు(మోంత, మౌ ణు (మో (తే ప్రతి ఎదిరొలి,
 . . (పతిధ్యని, 

ధ్వని. 
. . 

వటువు, కండ్య మూగ, మజవె, ఉప్పు ముదలియవ శు చెక్కు  గడిగ్య మూగ 

౨. : మ మజవె పాన్కె నర త్తినాల్ . 

అనదు, 

మటువు, మబుగ్కు చాటు, కవచము; మ 'ఖెవు, కవచమ్, 
మర కవచ, 

మలి, కొందు, . ములె, వన్ల్రం, 
మి, | 

వులశ, వంకర, మెలిక, చివ, కోణల్, చిక్కల్. మణిక, కణిక, చివ్క్మ వావ, 

మలయ తిరుగు, మరగ, శంకరయగు, తిరుంబు, కొదిప్వు కోణలావదు, తూంగు తిరుగు ఉక్క, సాెటబయాగ్కు నిచె 
లు ౧ 

ని దపోవు. 1 దల్, మాడు, 

మల(చు, రాతిపనిలో తొఅంచు; కల్లి నాల్ సాయవదు, కలినకెలస మాడు. 
. 

(a2) 

మలపు. వర్తనము, నడందుకొ్క్క_ళ్ళుమ్ తనె నడ తే, 

మలక, తురక, దుహమ్ము మూక డు, తురుక్కి_య, దుషషమ్, కుడు వె, తురక, దుష, మూగ, 

లు లు ద లు 

మఠఅనొను. మెలిగొను, = పితైత్తుక్కొళ్ ౪ కణిక కిండివోవ, 

మఅమల, మాడుట లోనగు చప్పుడు, మడమడ, గలగల పోన చాల్, వీయిసువాగ, ఆణుసప్పళ. 

మలము, మలీనము, అకుద్ధము; దోషము, | మలమ్, ఆశుక్కు_, ఆసుద్దమ్, దోష్, | కొళణ, దోష, అకుద్ధ, మడ్డి, విమ, 

"మడి విషము. | మడ్కీ విదమ్, నంజు, స్ట 

మలయజమా, చందన క కృతము... చందనమర మ్, - చందననృతు. 

మలయు. తిరుగు. ఉె
నస, వ్యాపించు, శుట

ు, పోరాడు, పలవు, . తిరుగు, “జూ క్రాయు, వ్యాపి సు; ఉక్క 

ఉ'శ్రేకించు,.. వ Te | . |] “బరు, న్న 
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మలికితము, 'సంచేపహాము, వ్యా కులము, | 

మలినము, ముటిక్కి మనస్కీ నలుపు దూషి 

తము, పొరపాటు. 

మలిపలుకు. త ర్వాతిమాట, ఊపసంహోర 

వచనము, 

మలీమ సము, మౌనీనరి, నల్లనిది ఇనుము, 

మలుళారు, రెండవశళకారు (తొలి= 

మొదటి, మలి=-చివరి, తర్వాతి 

మలుసంజ, సాయం సంధ్య, 

మల్లట, మల్ల్గాట, కష్టము, ఛచాధ, 

మల్లడి. పరితాపము, పినంకువ)ు ఆతి 

శయము, 

మల్ల డిగొను, కజృన6ంగొను, పరితపీించు, 

చెల రేగు, 

మలరి, మలుండు, మల్ల విద్యయందు సమ 
య య య ' 

రుడు బెటి. 
థి లు 

మల్ల విద్య. చాహుయుద విశేషము, 
య థు 
కు సీ, 

అనో 

మల్ల శాల, మల్లురు సాము చేయు చోటు, 

కొను చోటు, 

నుల్లాట, మల్లుల పెనగులాట్క మల్ల క్రీడ, 
య య య 

నులాడు, (క్రీడించు, “జనంగులాడు, 
కీ 

మలి శాతము, తెల్లహాంస, 

నులియ, మలెతీగ, 
య య | 

మలు, మలు(డ జెటి, కోరి, (శేషుడు, 
య య (J) (©) 

మలుకటు, మజలుకటు అడగించు, 
య ల ర G3 

(మలదోలు _ (గా 

మల్లె, మల్లీ శాలి, వూనులలో నొకటి, 

మవ్యము. కోమలము సుందరము, 

మశకము, దోమ, 

తమిళము 

సందేగమ్ ఐయం, 

మలినమ్క్ అళుక్క, మె కరుస్పు 

ని వలు, కోవిక్కా తగున్ల, తవలుం 

కూటం భిల్ క లె వదర్కుమున్ను చేశుం, 

ఇరండావదు బోగ మ్, 

సాయం గాలం, మౌళి ప్పాళుదు, 

కపషము ఉభబాదె, 
టు యా 

పరిడాబమ్, 

మలసన్, మలవితెయిల్ ౌటిళా_రస్, 
య ళం లై లు 

మల్లర్ గళ్ ఉడర్ పయిర్సి చెయ్యు 

మిడం, 

మల్ వీరర్ గళిక్ శణ్ డె, 

నిళెయాడు, 

వెళుప్పాన అన్నపఅవె, 
మల్లి క్కొడి, 
మల్ విరన్ , కజుంగు నల్లవన్ . 

మల్గుకట్టుదల్ , పో రాట్టమొడుదల్ , 

ఇళ మె, అళగు ఎళిల్, 
రుం 

కొళువు, 

'కొళువలె, 

కన్నడము (మక 

సంశయ, గొందలు, 

కొనెయవనాూాతు, 

ఎరడ నెయబిళ్తి హింగారు, మేలీన, 

నం జె, సాయంకాల, 

ముపియుద స న ప ద్దం, శాస్ర బాగ 

పరితాపము “సి ళయువుదు, అతిశయ, 

[ 

| 

వుల, జజీ, 
+ య జ 

బాహుయుద, న న్స్ మల క్రీడ, ఒబ్బరు 
థి అనాలే య 

మె ఇన్నా బృరుహాయు, 

గరిడీమ నె ఆాలీంఖానె.. 

మల యుద, 
య థి 

(కీడిసు హెఠౌదుకో కడిదాడుం 

వి లెవాంస, 

జెటి, మంగ, (శేష నాదవను, 
లు © , 

తిరగిహూా డె ఆడవు, తడయాకు, 

వుల్  గహూ, 
లం గ . 

కోవముల వాద్య వెలువ, 

సాళ్ళు గా a 

నా శెగ ళనిరోన క్కాపర బె, 
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షి, 

నుండు (దవము, 

ము మనీ, నీర్వా చిక్కగా నల్లగా 

మసక, కొంచెము నలుపు ముని చీకటి, 

సంభోగము, గర్భము దాలర్బట, 

మసటు, మస్టు, మాలిన్యము, ముటికి, 

మ 'సకము, మ సము, తేల, 
క) a 

మ సరించు. లోపటఅచు, చేతులప్పళించు, 
Pe 0) 

"పవాచ్చరించు, 

వు సరు, లోకువ, 
అలానే 

చి 

వము క్స్ మద ఫు కేను(గు, 
అనీ 

మస్తు. ఎక్కువ సమృద్ధి, 

మ స్తువు, పూన ద్, 1 

మపహజరు, అనేపలు కలనీ (వానికొన్న 

నువాజర్నామా, అడే, 

మహ త్త్వ్వమా, (ప్రఫావము, సొప్పతే నము, 

వమునవానియుండు, గొప్ప మనసుగ అ 

వాండుం | 

మవాము, ఉత్సవము, తేజన్సు, 

మవాస్సు. తేజన్సు, శ క్రి, దొత్స్చవము, 

మహో, గొప్ప, 

మవనోకాయు డు, "పెద ఒడలుగ అ 

వాండు, 

మవహోకులుండు, కలీనుండ్రు మంచి కుల 

మున బుట్టిన వాండు, 

మహానాడు, ఒజకకలము వారందరి 

కూటమి సభ, 

కమిళ్ము 

వమళూచి, అమ్మెనోయ్, 

మె కరుప్పాగవుం కళ ం౦ంచబాగవు 

= మిరుక్కు_౦ ఒరు డిరవమ్, 

సీజిదు కరుపునిరర, మళ కె, గరుబ 

మౌగఇరు తేల్, అంది వేళం, మాలె 

"బేరం, 

| అభుక్క_, అనుద్దం, 

తల, 

ఎళకరం, కీళ్ పడు తల్, 

మణ్ డె, 

మదంపిడి త్ర యానె, 
—O0 ర 

మను, వేండియదెవిడ ఆదిగమాగ 
= ర 

ఉట్ కొళుడల్. 

పాలాటడె, 

మగజర్, పలర్ కలను ఎళుత్రుమూఅ 
లు జూ 

మాగ ఆనుప్వుం విల్ణప్పషమ్, 

విణప్ఫమ్, 
రా 

| సెల్వాక్కు, చెరుంతే నె, 

మగాన్, ఊయర్ ననోక్క0గ 
౧ 

ళుజెయవస్ . 

తిరునాళ్, లలి 

| ఒల్లి తిళు-నాళ్. 

పెరియ, విన శ 
యు 

మిగ ప్పెరియ ఉడల్ కొండవన్, 

\ 

వలకుల తిల్ పీజనవన్, 
య అటో ల. 

మగానాడు, ఒరు ఇన త్తినవర్. ఎల్లోరుం 

కూడుం ఇడమ్, అవెక్కూడమ్, 
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న్నడము [మహా 

ఆను. 
శ్ 

నున్, స్యాహి, శాయి; 

మసక, సం బెక త్తలు, సంభోగ, బన్ రు 

మౌలిన్య, కొళ క్ర, 

త వె, వాణి, 

వసమౌడు, ఆప్పళిను, సప్పళ మాడు, 

ఎచ్చరి కెనీడు, 

ఒళ-గాగు, కీళు, 

మెదుళు, 

మదగ జ, 

అత్యంత, బహుళ హెచ్చాన సాళా 

యితు, 

కని. 

ఆఅచేకర విజూపస్కె మూకరి, 
షా జ 

విన్న వా, 

(పభావ, దొడ్డత న, 

ఉత్సవ, తేజ, 

తేజన్సు, శక్తి ఉాక్సవ, 

వొడ, 
రద 

వొడ్డళశరీరదవను, 

కులీన, దొడ్డకల దవను, 

ఒందు వలదహట, సః 



మహాద ] తేలు లప 

మహాదశ, ఒక గ వాము యొ క్క 

కాలము, 

మహాన'సము, వంటయిల్లు, 

మహానిద, చావు ెద్దనిద, 

మహాను భవుడు. గొప్పవాడు, 

మహాపురుషుడు. దేదాంశముగ లవా(డు, 

మవో పళ యము, కల్క్చాంత ము, 

నుహాప్రస్థానము, మరణము, 

మవోమ్మ తుండు. మహామంత్రి శార్య 

సహాయు(డ్కు మావటీడు. 

మహావమౌారి. విళూచి, మరిడీజాద్యము, 

మహారణ్యము. గొప్ప లేక పెద్ద అడవి, 

నహాశయు(డు. సమ్ముదుండు, గొప్ప 

మనస్సు గఅవాండు (మహాశయా _ 

“"పెద్దలవ సం బోభనము.) 

మహాళ్ళశానము, కాశీ శే త్రము, 

మహీ, భూమి అవు, 

మహిమను, గొప్పతనము మౌవోర్మ న్ట్ముః 

మహిషి, పట్టపు దేవి, ఎనుము, “గేదె, 

మహిసాతీ., సాం బాణి, 

మళిగ, న్యం జనములమ్ము దుశకాణను, 

చమూ, మాయొక్క, మాది వమాయకి, 

లకీ, మిక్కలి, 

తమిళము 

మగాదకే, ఒరు గిర త్తిన్ కాలనిల మె, 

మడప్పలీ, సమెయల్ కూడమ్, 

సెరుంని త్తిరె, ఇలటప్టు. 

యాయర్ నవన్ , 

మగాన్, చేవర్ గళిక్ అంళ తె 

యు డెయవన్ . వ 

మగాప్పిరళ యమ్ యు ప్పిరళ యమ్. 

మగాపిరసాొదక్క్ “పీరరుళ్, సీజన్ల వగు 

మతి, 

మగాపిరస్తానమ్, మరణమ్, 

పెరుం అమెచ్చర్, మిగ ముక్కి_య 
మాన అమెచ్చర్. 

మగామౌారి, విళూచి, మారియా తా. 

పెరుంకాడు, ఆడర్ న్షకాడు, 

, "పెరియవన్. ("పిరియోర్ గ శే 

బూమి, పళ, 

ముగి మె "పెరుంత నె శ్రి 
ల! 0 

మహారాణి పటతు అరశ్కి ఎరుమె, 
లు ర. 

సాం| బాణి, 

క డొ, 

మా 

ఇలక్కి_మి, 
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సము తిరన్, ఊయర్ న మనదుజెయవన్, 

మిగ "ప్పెరియ శుడు కాడు కాళి కే త్తిరం. 

మళిగాక్క_. జె పండంగళ్ విర్హ్క_౦ 

వఎంగళుడెయ, ఏఎంగళద్కుు మిగవుం, 

కన్నడము రమా 

అడిగమ నె, 

సావు, 

దొడవను, 
డ్ 

'దేవాంళ సంభూత, 

అను[గవా, దొడ ఉడుగారె, 
Ge 

మరణము, 

ళ్ జో దొడ్డమంత్రి, శార్య సహాయక), మావ 

టిగ, 

విషపూచి, మరిడీజడ్డు, 

దొడ అడవి, 
GG 

cs G6 

సంబోభ నె, 

శాన్, 

భూమి ఆకళ, 

కొ 

పటద రాణీ, ఎమ్మె, 
(a) 

ఒందుకు హద, గుగ్గుళ, హాలును డ్డి 

ధూపదవ స్తు, 

కిరాణ అంగడి, 

నమ్మ; అమ్మ్, అత్యంత, 



బూం౫ ] తేలం(గు 

వమూంగలికము, మంగళ కరము, 

మాంగల్యము, 'తావీబాటు. 
లు 

మాండలివండు, జిల్లా లేక మండలాధి 

కారి సామంతే రాజు, 

మౌంషతివంయు, మంషతము జేయు వాడు, 

దయ్యములను తోలువాండు, గారడీ 

పాండు, 

మాంద్యము, అజీరము, ఆల స్య మ్బు 
లె 

జాడ్యము, 

మాంసము. పలలము, నంజూ6ండు, 

మౌంసలము, బవలిసినడి. 

మోంనీివండు. మాంసోపజీవి మాంస 

వి కేక. 

మాయకు, (మా (క్క (మా ను, చెట్టు, 

వృక్షము. 

మా౭గాయ, మామిడి కాయ, ఊోరుగాయ. 

మాగు, ఎవ్కు_వ, కమియపండు, ముఖము 

నందు వచ్చు నల్లని పాడ, 

మూగుండు. నలుపు, నల్ల గా పండు, 

మొటినంగ. కామువరాలు. 

మౌ6టు, తగులుకొను, తేగులము. 

మాటువమడంగు. ఊరిలో చీక టిపడి 

నిళ్చబ్దమ గు నిద్రించు వేళయగు, 

(మౌటుమణుగు) 
మౌండు, కాలిపోవు, ఎండు చెడు 

అన్నము మొ, అడుగంటు, ఆంశలిచే 

బాధపడు. 

మాడు, కాల్చు; దహించు, 

మా డెము, మండలఆము, మన్నెము, 

మాకందము, మామిడి చెట్లు, 

" తిమిళేము 

. మంగళ కరమాగ, 

మోంగ లియమ్, తాలి, 

మావట అదికారి, ని టరశన్ , 
చం 

మొందిరిగన్, మందిరంగళ్ సెయ్దు 

పేయ్ పిశాచు ముదలియ దుష్ట 

చదేవచిగ శే వూజెసెయుదు తురతు 
వూ 0 (nn అ! 

బవన్ . 

అజీరణమ్, ఊషేరమ్, కళ్లిప్ప దు ఒరు 

నోవు, 
ఇరెచ్చి నంజు, 

న నాగ రొళు త, 
ar 

ఇటెచ్చియె విటు వాళ్ కె నడతు 
యెలా రు | రుల జూల 

బవన్ * 

వెడి మరమ్, 

మాంగాయ్ ఊరుగాయ్, ఉప్పువెతు 
రుం ఎవి 

అదిగమ్, ముగ త్తిల్ పడరుం కరుప్పు 

పడె, 

కరుప్పు కరుప్పాగ ఇరువ్కు_ం పళమ్. 

శామవెరి పిడి తవళ్ 4 
eo) 

మాటిక్కా_ళ, మౌటుదల్ , 
రో టట. 

ఊరడంగుం ేరమ్, తూంగుం నేరక్, 

అన్నం ముదలియ పండంగళ్ అడి 
పిడి త్తల్ , పశియినాల్ ఉబాటై. 

కుడు దగి తల్, 
మావటక్, 

ల 

మానురక్, 

899 

కన్నడము [మాక 

| మంగళ కర, కుభ సద, 

గుల డాళి, 

జిలెయదొర్క సామంత రాజా, 

చూంతిక్క భూత చికిక్సక్క ఎంద 

జాలిక, 

ఆజీర్ల, జాడ్య, ఆల సః 

మాంస, 

పుష్ట నొళినీద, దప్ప, 

మౌాం'సద వ్యా పారి. 

మర, వృక్ష, 

మౌొవిన, ఉఊప్పీన కాయి, 

వాక్షాద, మౌాగిద్క హెచ్చాగి, ముఖదల్లి 

బరువకప్పూ మ చ్చెగ ళు(అథ వ్రాదద్దు, 

కప్పాగి, వాక్ష్రాగు, 

తగిలికొళ్ళు మరుళు, 

అటి (౧ య స 

హూత్తాగు, సానివినింద ఊరి, 

కరకుఆగు్కు ఒణగ్కు కడు అన్న అడిక్కె. 

అంటికొళ్లు, 

సీ ఆకు, 

నుండల, 

మౌఏినమర, 



మూగ] కెంట్ 

మౌాగధుడు, రాజూదుఅను పొగడు 

చాండు, 

మూగాణి. పంట నేల), పొలము, 

మాచి. మాచికాయ, శాచిశెట్టు, 

we డ్ మాచకమ్మ, పురుషుని వ లెనుండు (త్త 

మాట, వచనము, పలుకు, (ప తి జ్జ 

నింద, వృ త్హాంతీము, వివాద ము, 
అట 

యడ 9 సామెత, 

వ 

మౌాటశా.ండు, సభారంజవ(డ్కు వక, 
అలీ 

చాబాలకు(డు, 

వళీకరణముగా మొటాడువా(డు. 

మౌటతప్పు, (పతిజ్ఞ లేక వాగానము 
ఇ ౧ 

తప్పుట, 

మాటపటు. మౌటపటింపు, ఒటు, 
\ ౬ వూ ళం 

మాటపడు, నిందపడు, తిట్టువడు, 

మాటాడు, వచించు సం ఫాషి౦ంచు, 

మాటఆడు, 

మాటికి, మరల, మాటిమాటికి మరల 

మరల, 

మాటీ(డు. మావటీ(డు, 

మౌటు,. మబజుంగు నుతుంగుపజిచ్చు 

పశుపత్యూదులను వేటాడుటక దాగు 

పందిల్థి అతువ, తగిలించు, 

మాటుపడు, మబుగుపడు, 

మాటు వెటు, దాంచు, 

వు 

మొడ, వరవోలో సగము ఒక గాకౌము, 

మాడి, మేడ, 

నూడికి, మాడ్క్మి, 

తమిళము 

అరళర్ గశళె తుదిప్పవన్ 

మాగాణి నిలమ్, 

మాచిక్యా_య్, 

మాచిప తిరి, 
నో 

ఆలి "పెళ్టుం అల్లాద ఆ౫ుం ఆగాద ఒరు 

ఆరువమ్, బుతు వాగాద "పెణ్ , 

సేచ్చి, వచనమ్, శబదన్స, పల్కి వర 

లొటు, ఊరెయాడల్, ఆనె, అకా 

యిడల్ పళ మొళి, 

"పేవ్యాళన్, వాయాడి, 

పేచ్చిల్ వల్లవన్, నృనాగ పేశి వళ 

ప్పడుతుకొళ్ ఒవన్, 
అటి 

సేచ్చు తవరుదల్ , క్కొ_డు త్త వాక్కు. 

తవరుదల్ , 
అలానె 

"పేచ్చు. 

నించెప్పడు, తిట్టుప్పడు. 

“పీకుదల్ ఆ రెయాడల్,, 

ఆడిక్కు_డి, మరుబడియుమ్క్ తీరుంబి, 

చొన్న చే చొలుదల్ , 
(ar) 

యానెప్పాగన్. 

నరవ, మరైందిరు త్రేల్, పటివేయినం 

గలి వే పయాడ పదుంగియిరుక్కుుం 
- ము 

పనల్, ఒజటు, మాటు, 
అ Ee (Je) 

నాళ్ అజెనిలొ మజిన్లువిడువదు, 

ఒళి తల్, 
అటే 

ఒరు వరాగన్ ఎడెయిల్ పొది ఒకు 

నాణియమ్, 

మాడి, 

పోల, 

299 

కన్నడము (మోడికి 

ఆకర సరన్ను హూాెనగళువను, 

నీ రావరి ఇద్ద హాఅ, 

మక్కు_ళ కు షథధద కాయి, 

మౌచిపదతి, 

డి అడు ఆ 
మి/ల్వేషల్లద హెోంగసు, 

మోతు, వివాద వచన, దూరు (పతిజె, 

ఆచి, వృత్తాంత, లోకో కి, 
ఖా ఆం వ 

సభారంజక వ క్ష, వాచాలక 

మాలిన జూచె 

వాగానభంగ, 

ఆకా 

నిండెహోరు, 

మాత చాడు నసంభావణమౌడు, 

మావటిగ, 

నుర, హోొంచు తగిలిసు, జోడిను చేటు 

గాని బచ్చిట్టుకొండ సళ, 
టు డా 

మరెయాగు, 

i బచ్చిడు. 

ఆరవరాహా, ఒందు నాణ్య, వాణ, 
థి 

మౌళి, 

హారి, 



మూడు] తెలుంగు 

మాడుగు. మాడువు, హార్ళు రమ్ము మేడ 

యిల్కు మిదెటిలు, 
య టి cc 

మాణవకుయడు, బాలుడు, 

వూణవిక, బాలిక, 

మౌణిక్యము, కెంపు. 

మాణిబంధము, సెంధవలవణము, 

మాణిమంథము, ఆదే. 

మాత, తల్లి, జనని, భూమి చేవత, 

మాతంగము, ఏనుగు. 

మాతంగి. పార్వతి, న్ 

భార్య అరుంధతి, 

మాతంగుండు. మాదిగ వాడు (మతం 

గుండు కిరాతుడు, 

మాశాపితలు, మొతరపితలు, తల్లి 

డ్ రి 
గి వసముని 
య శా 

దం (దులు, 

మా తామహు(డు తల్లితం(డి, తాత, 

మా తావమహ్ి, త ల్లితల్లి, అమ్మ మ్మ. 

మాతు, సంగీతమందు మాట లేక సాహి 

త్యము, 

మాతుల, మేనమామ భార్య మాతు 

లాని, 

మాతుల పుత్రక డు, మేనమామ 

కొడుకు, 

మాతులాని, మేనమామ భార్య్యమౌతకులి, 

మాతులుంగము, మా దీఫల పు నెట్లు, 

మాతులుడు, మేనమామ, 

మాతులేయుండు, మేనమామ కొడుక, 

మాత్ఫ్ళక తల్లి, దాది పార్వతి, వర్ల 

మాల్క మూలగ ౦థమ్యు ఒక వ స్తువు 

నకు వూఅచమయు 

తమిళము 

నాడి, పెకియ కట్రిదమ్, మహ్ాడివీడు, 

వీటువన్ . 

సీఅంమి,ః 

మౌనిక్కమ్, కెంపు, 

"సెందవ మెన్నుం ఉప్పూ, మరున్లు దినుసు 

గళ క్క పోడుం ఒరువ(గె ఉప్పు, 
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ఆయ్ అన్నె, బూమి, దేవతె, 

మాతంగి, పారువతిదేవి ఈన పెణ్, 

వనీప్షనిన్ మెవి, అరుందతి. 

మొతంగన్ పజటెయన్, కిరాతన్, 

"జీదన్ . 

తాయుం తన్ చె యున్, 

మౌదామగన్, తాయైస్పె[ట తగప్పన్ , 

అ ల, 
టీ 

తాయిన్ తాయి, పొట్టీ, 

తాయ్ెమానున్ మనెవి, 

తాయమానునుడెయ నుగన్. 

మాతులాని, 

మిని, 

తాయ్మొోవమను జెయ 

మౌొతులుంగమ్, మొదిపఅ త్రియ ఇడి, 

మాతులుడు. తాయ్మామన్ , 

తాయ్మౌొమను డయ మగన్. 

తాయ్ పణిషప్పెణ్ పారువతిచేవి, 

ఎళుత్తుగల్ , మూల నూలొ పొరు 

శుక. నసూలమ్, 
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మాలి, దొడ్డమ నె, 

బాలక, మొణి, 

చిక్క హుడుగ, 

కం పఫుక ల్లు, 

కదు రెగళిగ వోవవుప్పు, "సెంధవలవణ, 
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అయి, భూమి, దేవ తె, 

3 

ఆనె, 

పార్వతి, కడి మెకలద పహాణు, 
v ta: 

కిరాత, పారిజన, 

తాయి తంచదెగళు, అమ్ము అప్ప 

తెయియ తంగ అజ్ఞ, 

h 
( 

సంగీతద శబ అథ వా సాహిత్యద న 
ద ౧ 

సోదరమొవన 

సోదరమావన 

మాదళ వాణిన 

సోదరమావ, 

సోదర మొవన మగ 

తాయి దాది పార్వతి, వర్ష మూ 'అె 

రోహిత మూలగ ౦థ, 

ఉత్ప త్రీ? శారణ, 

వసు న 
a 



మౌతృ ] శెలుయ 

మాతృముఖుండు, తెలివితేక్కు_వ వాండు. 

మొతృమ్వస, తల్లికి తోబుట్టువు, 

మౌతృష్వసేయుండు. సపెత్తలి పిసతలి 

కుమారుడు, (స్ప నియి 

5 మాకృవ్వ (సయ, అట్రికూతురు, 

మాత, మందుయొక ్క__ చిన్న ఊంట, 

గుళిక, 

. మాత, అతరముయొక్క భాగమ్ము 

కొంచెము, 'కొఅదిి ఒక లెక్క, పరి 
.,.మాణము, (తుటిభూహణము, సర్పము, 

మాత్రన మౌ్యతాన మాత్రమున, 
అంతలో, వలకు మేర, 

మొతము, పరిమాణము, ఒక నిశ్చయము, 

మటు, 
లు 

మాత సంచి, అనిమి'సంచి, 

మాత్సర్యము, ఈర్ష సి అసూయా మత్స 

రము పగ చలము, 

మౌదము. మత్తు, గ ద్య ము మదము, 

సంతోషము అవాంకారము, 

మాదవళ ము, 

వరము, 
ta 

మాడావళము కపిల 

మౌొదాకవళ ము, ముష్టి, (మాతృక బళము) 

మాదావళము. కపిలవర్లము, మూదావలి, 

మౌదిగ, చెప్పులుకుట్లు వాండు. 

మౌదిరి, వలె పోలిక విధము, సామ్యుము, 

ఆదర్శము, మాడి, 

మాదీఫలము, మాతులుంగము. 

మాద్భకళు (డు, నావంటివాండు, 

మోధవము, వెశాఖమౌసము వ సంత 

బుతువు, 

మాధవి. గురుగింజ చెట్లు, మౌాదీఫలము, | మాదవి, కుందుమణి చెడి, మాదుశి పళం, 
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తమిళము 

అటీవు కెట్టవన్ 

తాయినుడైయ కూడపిజందవళ్ , 

పరియతగప్పనుడెయ మగన్ శిరియ 

తగప్పను డాయ మక్. 

అవర్ గళుడెయ మగల్ , 

మా తీరా, లా 

ఎళు తీలొ ఒరుపగుడి నిటుద్కు ఒరు 

కణకన్కు_, అబ, ముళు మె, "సెల్వమ్, 

పరివారమ్, 

వరెయిల్ , అదర్కుళ్ , మౌత్తిక త్రిల్, 

ఒరు అళవు, ముడివువ రె, మట్టిల్. 

ఇర కు నూలు, 
లు లు 

పాణామ్కు పగ, కోవం, 

ఆఅగం గారము, 

కరుప్యుం శివప్సుం కలంద నిరం, 

మాదాక్క_వళమ్, పి ళ్చె, 

కపిలనిరం, (చూ, మొదవళము) 

చెరుపు _లెష్పవన్ , 

మౌాడిరి పోల, అదుపోల్ , పోన్లుం, 

మొదు ళ్ ప్పళ మొ. 

మౌదవమ్, వెయాళిమాదమ్, వసంత 

బుతు, 
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మాద, 
G 

శాయి” ఒడ పుట్టిదవళు, 

దొడ్డమ్మన చిన మ్మ౫ళ మగ, 
యె (6 

దొడ్డవ్వ చిగవ్వగళ మగ ళు 
6 

మాత, గలిగి, 

అత్నరద ఫాగ, స్వల్ప, తుస్క (తుటి, 

తటుకు, భూషణ, సర్వవు, వాణ, 

బలగ 

అపషురలి, వరిగూ, మేరె వాదు, 
ఈ ౧౧౫ ది 

పరినూణ, నిశ్చయ, మడి, 

అనిమి -ఏఅ, మ్మాతద చీల, 

మాత్సర్య, అనూయె, నాగా ఈర్టె ౪ 

నురవ్వు సంతోవ, 

లి ర 

క పవిలబణ, 
ల 

తరహా, హీలికి, సామ్య 

మాడి, 

మాతులుంగ, 

నన్న హోోలిదన, 

ఆదర్శ, 

నె శాలుమోొ స్క వసంతబుతు, 

అమ్మీ? కంటణగి హెండ్క, హెందడ 



మూధు ) తెలుగు 

కల్లు తేనె చక్కెర, అమ్మీ, 

కం కొనక తె, కలుబెలము, 
జా య య 

మాధుకరము. మొధుకరము, విద్యార్థుల 

భిక్ష, 

మాధురి, కల్లూ మాధుర్యము, 

మొధుగ్యుము. తీప్టు కా వ్య గుణము, 

బోయవాని ఈల, మం-చచిక నము, 

మాధ్యస్ట్యృముః తీర్చు పంచాయతి 
థి 

£2 

మౌధ్వి, మద్యము, మకరందము, 

మాధీ(కము. ఇప్పవూ సారాయి. 

మాన, కొలంక్క నాలుగునోఅలు, కడ 

పము. 

మానదండము, కొలత బద్ద. 

మొనన, మన్నన, చంపుట, 

మానసీయము, మన్నింప6దగినది్వి 

వూజ్యము, 

మానభంగము, అవమానము, 

మానము. కొలత, కొలది, పరిమాణము, 

మౌనిక, మర్యాద, చిత్త్నన్నత్యము, 

శృం-గార కోపము అఫిమొనము, 

గువ్వా పడేశము, పద్ధతి, సమయము. 

వమూనవతి. మానము లేక శీఅముగల 

ఆడుది, 

మౌొనవ. మను సంబంధ మెన, 

మానవుడు, మనుష్యుడు, మానిని. 

మానసము, మనస్సు, ఒక సరస్సు, 

మాననీక ము, మనస్సంబంధ మెనది, 

మాననూతేము, కొలత తడు, బం గారు 

మొల తాడు, 

మౌనస్థానము, మర్మ స్థానము, ‘ 

తమిళము 

కఖ్ , లేన్, చర్ క్క ర, ఇలమ్క_మి, 

వేసియిన్ తాయ్, 

మదుక రక్, వీచె, గురుకుల త్రీల్ 

పడీప్పదర్కు_ ఎడుక్కు_ం పీచ్చ. 

మొదురి, కళ్ కుడిప్పదినాల్ ఉ౦ండాగుం 

మగిళ్ళి, 

ఇనిప్పు పులమె, వేడనిన్ పూవుదలొ, 

నల్ల నడవడి క్క, 

తీర్పు, పంచాయత్తు, నియాయ నిర్ణయం, 

మకరందం, కళ్, 

ఇరప్పపూవిన్ సారాయన్, 

మానమ్ ఆళవు, 

అళ వుకో్కోల్ , 

కొలుదల్ , 

మన్నిక్క_కగునదు , పూజ్జియమ్, మరి 

యాచె క్కి_ త గున్షదు, 

మొానబంగ మ్, అవమానమ్, 

ఆఅళ వుకోల్ , మరియాచె, అఖిమానమ్స్ 

వేళెము తై, అన్నుకలన్ల కోవం, మని 

ద ఆడలిల్ రగళియమౌన ఇడం, 

మౌొనవద్భి నల్ల ఒళుక్కు_ముం కర్చుం 
ఉళ పెణ్, 

మనుసంబంధమౌాన, 

మనిదన్ , 

మొనసమ్, ఒరు వళమ్, 

రు 'స పట, మనదిర్కు సంబందప్పట్ల 

ఆళవుకోల్ పకుంపొన్, ఆరణాల్, 

_ Co 
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బెల్ల, జేన్కు తుప్ప్క' చక్క_ శె, 

విద్యార్థి గళు ఎత్తున భికాన్న. 

హాండ్, మాధుర్య, 

నీహా, శావ్యగుణ, చీకు గారన సళ్ళు 

ఒ ల్ళెగుణ, 

తీర్చు, పంచాయతీ తీర్పు, 

మద్య, మకరంద, 

ఇ ప్పెహూగళిందో మొడిద సెబె, 

అళ తె సుమారు ఎరడువరె కిలో, 

అళ తెవోలు, 

మన్న కౌ కొల్లువుదు, 

మన్ని సల్పట్ల, పూజనీయవాదుదు, 

మొనభం౦గ, అపచళహయొన, 

మౌన, శృం గారమిళిత క్రోప్క గున్యా 

(ద దేశ, పద్ధతి; సమ్మత, హౌత్తు, 

మౌనవతి, సుశీ లె, 

మను సంబంథ వాద, 

ష్య 

మనసు, మానస సరోవర, 

మనన్సీన, 

అళ తెనూలుు బం గారద ఉడుదార, 

మర్శస్థానః మర్యాబె వుళ్ళవను, 



మాన] తెలుంగు 

మౌనస్థుండు, మర్యాదగ అవా.ండు, 

మాని, (అదే అభిమాని, ఆక్మగారవము 

గలవాండు, 

మౌనిక, మాన, 

సోలలు నేరు, 

తూనిక్క నాలుగు 

మౌానికము, రత్నము, (శేష్టము, (తేల 

మానికమ్ము శిరోరత్నము) 

వూనితము. మన్ని ౦పంబడివది, 

మానిని, మౌనము లేక ఆత్మ గౌరవము 

గల సీ 
హా" 

మానినీ. మనుష్యుడు భటుడు, 

ర్డి యాధు(డ్కు మనుమ్య సః 

మాను. చాలీంచ్చు విడుచు, ఆగు త్ 

పోవు, వ్యాధి నివారణమగు; చెట్టు; 

అందము, 

మానుగ, అందముగ, 

మానుచు, మౌన్చు, తగించు, 
౧ 

మౌనుపు, తగ్గింపు, 

మౌానుపము. పరాకమన్సు యశము 

, అభిమానము, 

మానవాతీతము 

(అమౌనుషము, 

మానోన్నతి, అధిక గారవము, 

మౌొన్యము, పన్ను లేని భూమి, సమ్మా 

నింపదగినది, 

మౌన్యు(డు, పూజ్యు (డు, పెడనును 
oD 

ష్యుండు, 

మాపు. పోగొట్టు, మాయ జేయు, 

ఛభాధించు మలినముచేయు, సాయం 

కాలము, రాతి, 

మౌ పుడు, మెల, 

మామ, మాతులు(డు, (మేనమామ శ్వశు 

రుండు, పిల్ల నిచ్చిన మాను, 

కీమిళము 

మాన త్తన్, మరియాడై ఈ -డైయవన్, 

మరియా దై ఉఆడెయవన్, తన్ మాన 

ముళ్ల వన్. 

ఆళవ్రు ఒరు పేర్ , 

ఇర త్రీనమ్క్ యర్ దరమాన, తలెయిల్ 

వతు పూజిక్కతగున, 
దూ ౦ యె 

మన్నిక్క్కతేగున్ల, 

త న్యానముళ్ళ "షెల్ 

మనిదన్, పోర్ వీరన్, 

పణ మణి, 

ఏరన్, మనిద 

విడు, నిల్, కుణెదల్, 

మౌగుదల్ ; మరమ్) అళగుం 

అశ గాగ, ఎళిల్ మిక్క, 

క'తెత్తు నిరుత్తు. 

కురెప్పబు, నిరుతుదల్ . 
యా అజ 

వరమ్ గళ్ , అఆఫిమానమ్ మనిద 

శ్ర కిరు. అప్పాార్ ప్పట్లదు, 

మానియక్స్ వరికొడా నిలవ గారవిపష్ప 

తేక్కు_దు. 

మదిక్క_ తేక్కు_వన్, సిజన్ష మనిదన్ * 

అసుదం ఇయ్దల్ొ మౌాలె చేరమ్, 
యలు ల ర 

ఇరవు, 

అళుక్కు 

మౌమన్ , మౌమనార్ . (పెణ్ కొడు త్ర 

నూమున్ ) 
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నోవు నివారణ 

కన్నడము (మోము 

మాన ఉఊళవను, దొడ కీరి ఉళవను, 
య (థె ఆటీ m 

ఆశ తే, 

రత్న, (గోవ వాదవస్తు, శిరోరత్న, 

నాగర పిలి, 

మన్న ణా బపాందిరుదు, 

ఆత్మ గారవ వళ్ళ హా 
te 

మనుష్య, భట, ఖుంజీర్క యాధ, మను 

మ్య స్త్రీ 
నూకమౌాడ్కు విడు తా, 

యాగ్స్కు నుర; చెలువు. 

రో చానీ 

చొన్నా గి. 

విడను, కె మ్మిమౌడు, 

పరాాకమ, కీర్తి, అభిమాన, మానవా 

పీత, 

తెరి గెయిల్ల ద భూమి, సమ్మాని సల్పట్ల, 

మాన్య, పూజ్య, దొడ్డ మనుష్య. 

సొగలిసు, అళిను బాధిసు, 

గొలిసు, సంచి, రాతి, 

మలిన 

“సులి గ, 

మావు, సోదరవమొవ, హాణినన్ను కొట 
£3 (ప) 

| మామ, 



మామిడల్ల ము, మామిడివాసనగల 

ఆల్లము, 

మామిడి, ఆ మవృతేము, 

వమొమూలు, వాడుక, 

కప 

మారి మాయలాడు, 

మాయము, అద్భశ్యము, కృ తి మము, 

చూ. మౌయం 

మాయలాడి, మాయ చేయు శ్ర! మోస 

మాయు, చచ్చు చంపు నశించ్చు, 

శ్నీణించు మలినమగు, 

మాూయించు, చంపు, అదచు, పోగొట్టు. 

| మాయు రె, ఆళ్చర్యార్థక ము జ లి రె, 

-. థి 
సెభాష్, 

మారకము. చంపునడ్కి మార్చు ఎదిం 

చుట్క వినిమయము, (మాజుకము) 

మారణము, చం పుట, 

మాశాటము, కలవాము మోసము. 

(ఆధునికమ్కు తబ్బిబ్బు మాతా 

టము*.. 

బాగధించుట, [| 

తమిళము 

ఎన్ను డే చును, . 

ఎన్న వన్ . 

మాంగాయ్ ఇంజిః 

మాొమరమ్. 

వాడిక గ్రా 

మాయె, చప్పిడివి తై; వంజ్ననె, కవుడు, 

తనిరమ్*. 
స 

మాయశక్యా_రన్ , మాయావ
ి, 

మాయావి, 

విత్తెశ్కారన్ = 

శాణానుల్ పోవదు, మాయె, 

మోసం అలదు వంజనె పురియుం “పెణ్ , 
య యెలా 

వితె శాటుబవన్, క శిక్యూ_తౌడి, 
జూ రు ర అటి 

మాయ, కటుప్య, 

అశు క్కా_గుదల్ , 

ఆచ్చరియ వరిప్పు సెబాస్, 

|క్రొలువల్. 
cn 

శం డె ఏమా(టమ్, ఆళ్ మారాట్లమ్స్ 

పండమ్, మౌ రాట్టమ్, 

మురునుమ్ తొందరవు కొడు త్తల్ , 
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కన్నడము 

. నన్న, 

| 
నమ్మువను*. 

మావినవాసనె ఇరువ ంత్ అల్ల, 

మాొవినమర. 

వాడి క రూఢి, 

ఇం|దజాల్క [(ఫెంతి, వంచెనె 

కపట; 

మాయావి వవాక, 

మ్హమోసగార. 

ఐం|దజాలిక 

మాయె అదృళ్యు, కృతిమ, 

ముంతే గార్తిః మూసమొడువళు, 

గారడి గార. రకా 

కవాక్క గారడిగార ఇత్యాది 

కణుక టు, మరె, 
ణ లు 

కొల్లు, సాయ 

మెలి గెయాగు 

క్నీణిను హో 

ఆశ్చర్యార్శక వు, భలాభ లా EE 

కొొల్లువదు, 

కలవా; మోస్క తబ్బిబ్బు మార 

మర్మ కీల, దట్లిను, శాడిసును 

యువుదు, 



మూరి] తెలుంప 

మోరి, చేవత, ఆమ్మ వారు, మళూూ చి, 

మొరీఫతు. వళము, 
pate) 

మొరు. (మారు) బదులు (పతి, మజ్జిగ, 

ఎదురు. (మాటు 

మారుతమూ, గాలి, 

మారడు. మాచేడు, బిల్వము, 

మౌర్కొను, ఎదుర్కొ_ను, (మౌజ్త న్ఫు 

మార్త, మౌార్హీము, సంస్కృత ము చేద 

సంబంధ మెనది, 

మౌర్షణము, వెదకునద్తి యాచించునడి, 

చాణము, 

మౌర్దము. (త్రోవ, ఊపాయము, వెదకుట, 

ఇకమౌా సము, 

మొర్షశిరము, ఒజకమొ'సము, 

మార్తాగతు(డూ. మార్చిన (డు, బాటసారి, 

చేట కాడు, (మృగములను చంపు 

వాడు 

మౌర్ష్యము. వదుక (దగినది, 

మారు. మాటు. 

మౌర్చు. మార్చు చేయు,మటీ యొక విధము 

చేయు, వ డి ౦ చు నాళముచేయు, 

వంపు, మౌాజవేయు, 

మార్హనము, మౌక్షన, సమ్మార్హన మ్స 
జ్ర జా జె 

తుడు చుట; 

ద జక ॥ జో, ॥ మార్దని ఏీవువకట్ల సమ్మార్దని, శోధని 

మారాలము. పీలి, తుడుచునది, 
య ణు 

మౌ ర్తుండు, శత్రువు. 

మౌర్చంగివండు. మృదంగము వాయించు 

వాను, 

యి వాట 

బదిలాగ్క మాజాగ, 

తమిళము 

మూర్తి నుగామారి బేవతె, వెళూరి, 

72 వళన్, 

కాటు, 

విల్వమరమ్, 

ఎదిర్తు నిర్క్హ్లదల్ . 

వళి పాటై, తెరు వడమొళి, వేద 

సంబందమొన, 

'లేడువదు కేట్ పదు, నిల్ అంబు 

కంజో, 

పాదె, ఉపాయమ్్స్ తేడుదల్ ఒరు 

మౌద త్రీన్ పెయర్, 
మౌాశకిమాదమ్ొ, i 

వళిపోక్కన్ , తెరువిల్ సనడప్పవన్, 

యా 

తేడ తగునదు, 
అంత యె 

మొటు. 

బి ద (4 

విదమౌగ సెయ్దల్, పరిమూంల్ , 

నాకం సెయ్దల్, కొల్ , వమూరుం 

మురకొలి, 

తుడె తల్, 
మ ల 

పూనె తుడెప్పదు. 

ఎదిరి పవన్. 

మదళం వాసీప్పకన్, 
ది 

పర్క కె వశం 

బదలు, (పతి, మజ్జి సౌ ఎదుకు, 

గాలీ, 

బిల్వద ముర, 

సంధిసు, ఎదెరిను, 

బాణ, హుడుకువుద్కు తిరి యాచిను, 

ఊపాయ, హుడుకువుద్కు మౌర్షశీర . 
చు 

ఒందు తిరగళ హి సరు. 

వోది-గార మౌర్షస్థ్ర జి శొ-గార, వ్యాధ, 

హుడుక తక్కు_దు, 

(£౫) (a2) 

నాళనమొడు, 

నమ్మార డ్ను, ణు శరన గు ణా 

క సబరి గా హిడిగలుం 

'బెక్క, ధూళఘ్కు ఒరను, 

నాగ యవను, ఎదిరి, 

మృదంగ బారిసువను. 

మేన్ మెయాగ ఇరుప్పద్యు మేన్ మె, 
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|మ్ఫుదుత్వ, మె త్తనతన, సాధుగుణ; 



మౌర్త్వీ ] తెలుగు 

మార్త సక ము. (దాత సంబభ మెన, (దాత, 

కల్లు. 

మార్చ్పడు, మాటుపడ్కు ఎదురొ_ను, 

(పతీఘటించు, 

మార్పు. చూ. మార్చు, 

మౌర్ములయు, ఎపిరించు, మౌర్మ సలు, 

మొర్గొగము, "జడ "సంగమము, 

మా ర్మెడ, తిరిగిన మెడ, 

మొజకము, మూ, మారకము, 

మాజట, 'ప్రతిమాపము, పతి, 

మాజతాకు, పాకు ండుకొయ్య, చెండవ 

యాకు. 

మాజుదల్లి. సవతికల్లి. 

మాబుకిొను. ఎదురించు, 

మాలుపడు, భేదపడు,. 

మాటు బేరము, చీల్లరవ ర్రకము, 

మాలతి. జాజి చెట్టు, ఒళానొక చెట్లు, 

య" 

మాలనూలు, మౌొఅలునేయు సన్ననూలు, 

మాలపలె, చండాఠలనాటిక, 

మాలి. తోంటవాడు, 

చూలూరము, మౌ లేడు చెట్టు, విలయగ 

చెటు, 
ళు 

మించు, అపిశియించు, అతి కమించు, 

ప్ర ర కాలి చుట్టు, ఫురువ పాద తర్జన్యా 

శరణము, 

మిక్కలి, ఆధిక్యము, 

తమిళే ము 

దిరాట్ వచ్చె పానమ్, దిరాట్ ఇచ్చె 

కాల్, 

మొటుపడుదల్, ఎజిర్ తల్, 
శీ 

మాటుదల్, ఇడం మొరుదల్ , 

ఎ*రి తేల్, + 

డై 

తిరింంచియ కళుతు, 
ఆలీ 

పోలి నకల్ , అచేమొదిరి, 

ఇరండాం ఇలె, 

మొ టాందాయ్, 

ఎదిర్హల్ , 

మౌజుపడుదల్ , 

మై.మౌత్తు వియాపారం, 

మాలతి, జూజి, వూ చ్చెడి, “స్పాన్ 

పరెయర్ కటుం మెలియ నూల్ , 
ర ) య 

పజెయర్ వనీహ్క_ం౦ ఇడమ్, జేరి, 

లి రకా, 

నిళామరమ్, 

యె 

మింజు మింజాదల్, మిరుదల్ , 

మిన్నల్, ఒళీ, ఆదెక్క_మ్, 

అఆనెగమ్్స్ య యమ, 
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కన్నడము (మిక్కిలి. 

(దామ? సంబంధినీద, దామర సః 

(మద్య) 

బదలాగు, |పతీఘటిసు, 

స్థళాంకరమాడు, 

ఎదిరిస్కు (పతిఘటి సు, 

నీడుకు, ఈగదగిమౌారితన, 

తిరిగిరువ కత్తు, 

బదలావణి, 

(పతిరూప, (పతి, సద్భళ, నకలు, 

ఎరదనెయ ఎలె, బళ్ళి గ 'బెంబల; 

మల తాయి, 

ఎదిరిసు, 

బదలాగు, 

చిల్ల రె వ్యాపార, 

జాజిహూావిన గిడ, ఒందు హాంగసు, 

మౌ లెకట్లలిక్కె_ బేళాద నూల్కు హూలె 

యరు తెగాదనూలు, 

పూ లెంకుర వాద, 

మాలి, తోటగ, 

జెళ గాయిమర, బెల్వద మర, 

కాలిన బళి శాలుంగర పురుష 

పాద తర్జని ౫ ఒడ లె, 

అధిక వాదదు, 



మిక్కిలి ) తెల 

మిక్కిలి కన్ను, అధిక మెనకన్ను; శివుని 

ఫాల నేత్రము, మయూండవకన్ను, 

. తభూమి, మిట్ట ఉన్నతభూ 

మిటా(డు, సంచరించు, 
ట 

మిటిపడు, ఎగిరిపడు, 
ట 

మిఠాయి. అడ్డు మొదలగు తీయ్యని 

భత్మ్యుములు, 

మిత భాపి,. మితముగ మాటలాడు వా(డు, 

మితము, కొలంది యిడద(బడినది, 

మితి, కొలది, గడువు, వాద్దు. 

మిభునము, ఆలుమగల జత, ద్వయము, 

ఒక రాశి, 

మిన్ను, ఆ కాళము, 

మి|శోము. కలనీ నది. 

మికుండు, గొప్పవాడు, 

మిష, కపటము, నెపము, మోసము. 

మినీ. జటామౌొంసి ఓీ మము నదావ 

చెటు 
లు 

మిసీమి. నూతనళాంతి, 

మూర వము, 
లు 

మిసిమి, కదలు, 

నవనీతము, 

మిహొక. ముంచు, 

మిళితము. కఠఅనీనది, మిశమను, 

మోొంగద, శాంగిన పాలమోయది లెప్రైం 

మాటు, ఎగ జిమ్ము, పొడుచు, 'తేలువట్టు, 

ఉదేకము, అధికము, వీకౌమిటు, 

తమిళము 

పరమళశివనిన్ మూన్రాావదు కల్ 
2 

ఆగాయమ్ు, వానము, 

డఊయర్ నయిడ తిల్ యిరుప;_౦ నిలమ్, 
డు అటో ౮ా 

తిరిదల్ , 

తుళ్లి తుళ్ళి విళందల్ , 

మీటాయ్, అడు ముదలియ యినిప్పూ 
లు (వె 
పండంగ ల్, 

అదిగా ౦ చేశాదవన్, 

మిగవుం కుణెనాగ తరప్పటదు, 
యె నల జ్ర 

మిదమ్స్ కుటివు, గడువు, ఎల్ల్తెః 

మిదునమ్్ ఓరు రాశియిన్ “పెయర్, 

తే లెవనుం తలెవియుం హాడుదల్, 

ఆ గాయము వానమ్, 

కలనదు. 
లు 

నీజన్ల వన్, "పసరియవన్ 4 

క వుడు, శాక్కు_, మూ నమ్, 

కీమన్, ఒజకుమరమ్, 

సుదియఒలి మేన్ మె. 

అశెదల్ , 

రెరా 

పాలిన్ మేల్ ఏడు. 

మేలొనోక్కి_ వీళుదల్, వత్తు తేళ్ 
కడి ఆవేశము వీశాయై మోట్లుదల్, 

అవగమ్ు, 
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కన్నడము (మోటు 

ఈక రన మూరెసియ కణు, 
ఎ ణ 

ఆ కాళ, చానలు, 

మేల్నాడు, 

మిట్టాడు, సంచరినసు, 

మి సకు, తుళ్ళివీకు, మిట్రివీళు, 

కడుబు, లడ్డు మొదలాద నీపి పణ్యార 

ఛత్య, 

మిత భాపి, గుమ్మనగు సక, 

కడి మెయాగి పరిమిత వాదుదు, 

మేరె, గడువు హద్దు, 

గండహెండతి, జోడు మిథునరాశి 

ఆశాళ్క బయలు గగన, వాను, 

దొడవను, (పాజ్వ, సూరి, 

రది Cy 

కపట, "నెపు మూస్మ 

జటామాంనీ, సబ్బనీగి, భీమ 

నవసీకే మౌర్షవ, పహూసబెళవ్ర మివీ 

క్యాడు, 

కదలు 

నంజ, 

'బెరసీరువుడు, 

కచె 

దిమ్ము బగ్ హుదిి, దుంబ్వు తివి ఇడి 

వీ వ్వా (శుతిమూడు. 



మోస ] “తెలుంగు 

మీనము, మర్స్యేము, ఒక రాశి, 

మిజు, ఆతిశయించు కడచ్చ్ము ఆతి (క 

మించు, 

ముంగిస, నకులము, 

ముంగిలి, అంకణము, రెండు దూలముళల 

మధ్య ప్రదేశము, 

ముంరజి, (బహ్మాచారి కటుకొ నిడు ముంజ, 
లు 

దర్భల "ముల తౌడు, 

ముంజకోక, నార వర, 

ముంజె, లేత తొటికాయలోని గిజురుం 

ముంజూారు. చూరు ముందరిభాగము, 

ముండ్లకం చె. ముండ్ల కంప, 

ముండ్ల పంది, ఏ(దుపంది, 

ముంతే, వాడుకొ నెడు చెంబు పాలు 

“మొదలగునవి పోయు మృ త్చాతము, 

మౌనిక, మూడున్నర సేరు, 

ముంత మామిడి, ఒకానొక చెట్లు, ఆగ 

వీజమ్కు జీడిమామిడి, 

ముందిరిపప్టు, ముంత మొమిడిపప్పు, 

ముందు, ఎదురు, పూర్వ శాలము, 

ముంపు, ముంచుట్టు గుంపు, 

ముప, నాసీక, 

ముకుందకము, ఊల్లిగ డ్డ, 

ముకుందము, ఎల దామర, ఒక నిధి, 

ముకు 6((దాడు, ఎడ్డక ముక్క న 

(గు చ్చెడు డారము నాఫథము, 

ముకటము, (ముక్కు_టము మకుటము, 

తమిళము 

మోజుదల్ , 

క్ ర 

యుంబిప్పుల్ , 

ముళ్ళ్ంపన్లి) , 

ముందిరి మరమ్, 

ముళుగడి తేల్, 

మూాక్కు., 

చెం గాయన్, 

కిరీడమ్ ముడి, 

మానము ఒరురాశి, 

ము 

ఇళేం పనం నుంగు, 

య 

వీట్లిల్ పళగుం చెంబు, 

పాలుకా_ గ పయన పడుతుం మణ్ 
బాట 

కలమ్ మూన్నం రె ఛీర్ 
Rd) రలు 

మూక. ంగయిర్ 4 
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విట్లిన్ మున్ వాయిల్ , అంగణమ్, 

పాత్సిరం, 

మున్, కడన్ల కాలమ్, పళ ౦-గాలమ్్, 

చెందానురె 9 నిడిగళిళ్ ఒనుః 
ది లి 

కన్నడము  [ముపట 

మోను, మానరాళి, 

మారు, ఆఉత్తిశ్ల యిసు, 

ముంగులి, నకుల, 

అంకణ, ఎవడు దూలగళ నడువినసళ్, 
థి 

(బవ్మాచారిగళు సొంటక్కై కటికొకుక 
కు ౧౧0 

ముం బెదర్చె వాగ, 
, ౧ 

నారిన సీరె, 

ఎశె తాలీకాయియ ల్సి్రవ గుంజు జుబరు 

ఎ కెవీజ, 

ముంజూారు, మనెయమొడిన కళ భాగ, 

ముల్లి న బేలి, 

క పౌహూందిి ముళువాంది, 

వడిక, తందిగ్క మడ క్క, మాన,మారవరె 

సేయు హిడియువ అళ తె, 

గోడంబి, ఆఅ బీజ, "కేరుమౌవు, 

గోడంవి, 

హీండిన, ముందు, ఎదురు, 

ముళిగిస్స్కు గుంపు. 

వాగు. 

నీరుల్లి, 

కెందావ రె జందునిధిం 

మూగిన దార, 

కిరీట, 



ముకుర ] “కెలుంగవ 

ముకరము, అద్దము పొగడ చెట్టు. 

మువళ ము, అరవిరి మొగ్గ, అభినయవా స్త 

విశేవము. 

ముకుళిత ము, ముకులిం చినది 

రొ "న్నది, 

ముడుచు 

ముక్క_ంటిచుక్క. ఉ త్తకాభా(దా 

ముక్కంటి తీల పువ్వు. చం(దు(డు, 

ముక్క_ంటిపండు. కొ బ్బెరకాయం 

ముక్క_ద్రము. సులోచనము, 

ముక్కన్ను, మూడవకన్న్న, 

ముక్క_ఆ, నానీకాభరణ విశేషము, 

మువ్క_ పొడి, ముక్కు_తో పీల్బుకిొ చెడి 

ముకాఫలము, ముత్యము, 

ముశాయింపు, సంగీతేములో ముగింపు, 

ముకావళి, ముకావోరము, 
క జూల 

ముకి. మోక్షము, విడుపు, 
అీడ్ 

ముఖద్వారము, నది సము[ దము లో 

కలియు చోటు, 

ముఖ పీతి, ఇచ్చకము మోమాటము. 

ముఖచి కము. పృతీకలలో మొదటిది, 

ముఖమంటపము, 'దేవళ ములో గోపురము 

దగ్గరనుండు మండపము. 

ముఖము, నోరు మాట, 

(పుదానము "వందలు, కూపాయము, 

జక నాటక సంధి, ఇల్లులోనగు వాటి 

ముందటిభాగము ఆధారము అరం 

భము, 

మొగమ్ము 

2.52 

| 

తమిళము 

కణాడ్సి పొన్నమరం, 
కా 

ముకుళ మ్, "మొగ్కు ఓర్ అఖినయవా సం; 
"కై. అంటీ 

ముడి త్తుక్కొ_౦డదు, మూడికొ్క్క్టా0౦డదు, 

అవి ఈ ఎట 

చన్దిరన్ , ముక్క_ణ్ఞనాగియ పరమశివనిన్ 

ముడియిల్. కుడికొండ మలర్, 

మూన్దుం కణ్ గళుజెయదు తేంగాయ్, 

G 

మూక్కు_ త్తి మూక్క_ క్కు పోట్లుకోళ్గుం 

ఒరు అణిగ అమ్, 

ముక్కాాలిమ ణో, 

మాక్కుత్తూళ్ , వమూక్కు_పొడి, 

ముతు, 
నల 

ముటుప్టూళీ , ఇకెయిల్ ముడీవు, 

ముతుమాలేె, 
నా ర 

| 

తేలెవాయిల్, ఆటు కడలిల్ కలంగు 

మిడమ్, 

ముగ ఫీది, దా&ీణీయమ్, ఊపబచారమక్, 

'ముగనుండపమహ్క్ కోవిల్ ౫ళిల్ నోఫు 

ర తికొముకా ఇరుక్కు_ం0 మందపమ్, 
pn «| 

ముగమ్, వాయ్, సేచ్చు, ముక్కి_ యమ్, 

ముదల్ , ఊబభాయన్స్,. వీట్రిన్ మున్ 

బాం, ఆదారన్స్ తోొడక్క_మ్. 
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ముకుర్క కన్న డి వావళదగిడ, వపళ మర, 

"మొగ్గు అఫినయవా స విశేమ, 
౧ నా 

ముకుళిత, 

ఆ త్తరాభెా దం 

చన్ద్ర, 

తెంగిన శాయి; 

సులోచన, 

మూర నెయకదము, 
లె 

ముక్క. రె నత్తు. 

నస్య్క నాసీశా చూర్త, 
శం 

ముతు, 
pan) 

సంగీత దలి, ముకాయ. 
రగ అణాల 

ము దిన సర, 
అలాల 

మోక విడుగ యె, 

నదీ సము దదల్లి విళుక సళ, 
య థి 

దాశ్నీణ్య, ముఖ (పీతి, 

ముబ్లుచి(తే. 

గోవురదడ వాత్రెర ఇరువ మంటప, 

ముఖ నూరి, మెయి 

రాగ ఆధార, ఆరంభ, 

బాయి 



ముఖవ ) తెలంయగు 

ముఖవ చనము, నోటిమాట, 

ముఖవర్చస్సు, ముఖ కాంతి, 

wy యతః 
ముఖవాసన, కర్ప్చూరాదివాసన, 

ముఖవ(_స్త్రము. (పేతవ 

ముఖవీణ, "మొగ వీణ, 

ముఖాంతరముగ, ద్వారా, 

ముఖాముఖి, ఎట్ట్రఎదుట, 

ముఖ్యము, (ప్రధానము (కేష్టము, 

ముగింపు. సమౌ ప్రీ, 

ముగుద, ముగ్గ ఆడుది, 

ముచుందడ, ఎజమలె చెటు, 
అ యణ ల 

మాచ్చిచ్చు, (లేళాగ్ని, 

ముచ్చిరి. దుఃఖము నొందినవా6డు, 

ముచ్చిలిక, వాది, (పతివాదులు మధ్యస్థు 

అకు మారు తీర్చుచేసిన (పశారము 

ఒప్పుకొనియెదమని (వానియిచ్చెడు | 

ఒడంబడిక, సేద్యము చేయు శాఫులు 

చీలల వారికి (వాసియిచ్చెడు ఒడం 

బడిక', 

ముచ్చిలి పాటు, కునికిపాటు, 

ముచ్చెబంగారు. కాకిబంగారు, 

ముచ్చ చాడు, చర్భుశారుండు 

వా(దు, 

మాడిగ 

ముచ్చట, సల్లాపమ్కు వృత్తాంతము 

కోరిక, (పేమమ్యు రమ్యుము, 

ముచ్చు, (ముచ్చు, దొంగ; 

ముజ్జగ ములు. మూడు జగములు, 

. టడి ముట్రడము. (ముట్టడి) నిర్చ ౦ధమా, 

ముటడించుట, 
వ 

ముటణము, ముటడము, 
వని వ్ 

తమిళము 

ముగ టిన్ ఒళి, 
pan.) 

పిణ త్రీన్ మేల్ పోడుం తుణిీ, 

కర్పూరం ముదలియవ। టిన్ నలునముగామ్, 

ముగ వి కో, 

వాయిలాగ, 

ఎదిరిల్ , 

మిగవుమ్, అవనియమౌాన, ఉయర్ న్ల, 

| ముడివు. 

పిల్, ఇళంనం గె, 

మూన్తు) అగ్జినిగళ్ , (నెరుష్వుగళొ 

ము తీ, 
ఆజా 

ది 

ముచ్చిలిగ వాది (పతీవాదిగళ్ నడు 

వర్ గళుక్కు._ పసీంగళ్ సెయెద 

రి జర తీర్పిన్ బడి ఓఒప్పుకొళ్లుగిరో మెన్లుం 

ఎళిది త్రరుం ఉడన్ బాడు, ఉభుబ 

వన్ నిఅ సొందళశ్కాారర్ గళుక్కు_ 

ఎళుది త్తరుం ఉజాదన్ పొడు, 

పాది తూక్క_ తిల్ అశెవదు, 
ది దా 

శాళ్చా_పాన్ 4 

చక్కి_లియన్ , పృరెయన్ , 

'సల్లాపమ్క్ వరలాజు, కోరి క్కె, అ_శె, 

అన్ను ' 

మూన్లు9 తలగ ంగ ల్ 
er 

నిర్బందక, పడె ఎడు తల్, 

పే ఎడుప్టూ, 
| 
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ముఖోలాస, 
య 

“దూణద మేలే బై 

కర్పూర ముంతాద వాసనే, 

అలు 

ముఖాంతర, 

ముఖాముఖి, సమత. 

ముఖ్య వాదుద్దు (ప్ప వాదుదు, 

సమొ పి, 
0 

ముగుడి, 

కం పుమల్లి గె, 

దుఃఖిత, 

ముచ్చళీ కె 

ఒందు జరపు, 

అభక, 

చర్మ కార, మాదే మౌదిగనరవను, 

సల్లాప, వృత్వాంక, హారిక, మెచ్చు, 

క్ట ళ్ళ 

వమమారులోక ళు, 

ము త్తి బంధన, 

ముట్టు, ఆక మణ 



ముటీం ] తిలుంగు 
లు 

ముట్టించు. అంటించ్చు ము ట్ల జేయు, 
౬ 

కాల్చు, రగుల్బు. 

ముట్లు తాయ, శ(తువునుదా౭యకు, 

మర్శముడాయ్క ముటడించు కడ 
C లు 

ముట్టు, తాంకడు, ఆడుదాని రజస్సు, 

రజస్వల, కొొఆఅముటు, అకుచి, 
ఆ 

ముటుసందు, అవతీలకు పోవుటకు దారి 
న 

లేని సందు, 

ముఠా, కొన్ని (గామముల గుంపు. 

ముడిగిబ్బ, ఆంబోతు, 

ముడిగొను, ముడుచు బంధిం చు, 

ముడిగోలుపు. ముడీగొనంజేయు, 

ముడియ, మూట, పందెము, కట్ల, 

ముడియనిప్పు, దొంగ. 

ముడివడు, ముడిగలదియగణ్కు సంధించు, 

"సెనలోను, అతిశయించు, కలుగు, 

బదమవు, 
ఢ్తు 

ముడి పెట్టు. ముడి వేయు, 

ముడుచు, ముడి వేయు. 

ముడుపు, దేవతార్పణ మే? నియనుముగ 

నుంచిన ధనము "మొదలగు వ సువుల 

ముడిచిన మూట, ముల్లె భూవ, కా 

దుఅ మూట, 

ముణు6చు, ముడుచు, 

ముకుక, దళ సరి .ముదుగు, మడి. 
ఖీ Gs 

ము త్రేరయగలు, కడుఫుమోది తివళులు, 
par «| 

ముతివపులగము, చిటాముద పు (చెటు, 
జాని రు లు 

ముత్తుము, మూడు తూములు, 

ము తెపుంబంట, చెజకు, 
(an 

ము త్రేపుసవతు, చి తానత తమా, 

ముల సరులు, థౌన్యవిశేషము, 

తమిళము 

ప్మటవెఠ లా ఎరి తల్, 
చా టె వాలీ 

తొడు, పడె ఎడు తల్ అళు తమ్, 

తీటు. 
రు 

ముట్టుసందు, పోగవర ఒనేజరువళి ఇరు 

క్కం సందు, 

విల ఊర్ లిక్ శ్చ గ్రా* 

మొాొటుక డా, 
€3 

మూడికొ్క్క_ళ్ , 

ముడి, 

మూ టై, పనియంకటు, 
బు ద లు 

తిరుడన్. 

సంది తేల్, ఒనోం డొనుం ఫీకౌదుల్. 
కో a Ga ర 

ముడిపోడువల్ , 

ముడ్ పోడు, 

ముడుపు వేండువల్ సెలు తుద ర్కెన 

ఒది తువెవ్భు_ం పణమో పారుళో 
అంది సా 

మూ యు 

ముడిప్పోడు, 

మనమ్, 
ఈసి. 

వయి టిన్ మోదు పడిస్త వళియంగళ్ , 

అఆమణక్క_మరమ్, 

ఒరు అళవు, 

కరుంబుం 

అట్ య అలానే 

క్ష దాని యవి శేషమ్, 

శ్వ 

+ (ము తే 

ముట్సిసు, సేరిస్కు సుడునీయు “హె తీసు, 
౬ జావ 

ముత్తిగె హాక్కు మర్భువన్ను తొడు 

భెదిసు, ముట్టు సలకరణ, మెలిగ, 

ఒంబేకడ (ప వేళ విీుువ మార్త, 

వాళ్ళి* శ గుంప్కు హోబలి, 

గుచ్చి, హగేద్కి గుండి, 

ముడిను బంధిసు, 

కరణి ఇహాకు, 

చమూ కు, పంద్య జగలి, 

కళ్ళ, 

గంటుళ్ళ, సంధిస్వు అతిశయపాగు బడ 

వాగు ఆగు, ఖ 

గంటు వోకు, 

ముడిసు, 

ముడుపు, దేవర గాగి బచ్చిట్టద గంటు, 

ముడిసు, 

ఒరటు, దప్పు. 

సొ నై య మేలిన (తివళి, 

స చిక్కు ఆవుదళె గడ, 

మూరు తూవు. 

కబ్బు, 

చిత నమత, 

| ఒళ్ళే భః 



మంటి ] తెలంగ 

ముత్తైద, వృథనువాసీని, చుమంగలి, 

ముత్రోోవ।దిమ్మరి, ఆకాశగంగ. 

ముదము, సంతోషము. 

ముది, వారకము వృదా వృదు6డు, 

ము'సలి, మదన” అధి 

ముది-గారము, మార్భ కము, 

ముదిత, ఆడది, 

ముదిరము, మేఘము, 

ముదిరుండు. విటు(డుః 

ముదుక (శు. వృద్దుడు, 

ముద్దుటుంగ రము, అక్షరములు. చెక్కి_న 

ఉంగరము, 

ముదురు, పరిణముంచ్పు వరి ల లేళ 

శానిది, 

ముద, కబళము పిండము ఉండద, 

'తడిసినది. 

ముద్దక మ్మర, తజాయికరగి యినుము 

చేసెడి కమ్మర జాతి. 

ముద్దయ్య, కమారస్యామి* 

ముద్దు, ము(ద, చుంబనము, ఆదరము, 

మనోజ్ఞ తే, మనోహరము, (సీమ 

ఆనందము, 

ముద, సంజ్ఞాతురములు చెక్కిన ఉంగ 

రములోనగునద్కి ఉంగరము మొన 

అగు వానియందుగఅ సంజ్ఞామీరముల్వు 

చివ్నాము, 

ముదగడ, రాజదండము, 

ము ద్రణము, ము ద్రించుట, 

ము[దాతుర శాల (గంథములు ముడిం 

వాడు ఇల్లు, 

ము దించు, ము దాంకితీ ముచేయు, అచ్చు 

వేయు, 

తమీళ్ము 

చువముంగలి, 

ఆ గాయ ఖిలిరును విళుం నీర్ విళ్చి, 
బాలి ద 

మగిళ్చి, సందోషం, 

ముటూాళ్ తనమ్, 
వ 

వక్ నంగ, 

ముగిల్ , 

వయదానవన్ , కిళ₹ వన్, 

డొ మోదిరమ్ ఎళ తుక్కు ళ్ 
మూదిరమ్, 

పారి త 
అల 

ముదిర్ స్ట, వయదాన, 

కవళకు పిండమ్, ఉంటె, ననెందదు. 

కొలన్ యినమ్, 
య 

కమరక్క.డవుళ్ , మురుగన్, 

ము త్రష్, ఆదరవు, కవర్చికరమొనదు, 
సందోపష,మ్, మగిళ్ళీ, 

ము తీరె, ఎళుత్తుక్కు_ళ్ పారిత 
టి రా ఆట అల 

"మోదిరమ్, చిన్నమ్, 

రాజదంపష్ు, 

పదిప్పి త్తల్ , 

|అచ్చగమ్, నూలొగశే అచ్చిడుం 

ఇదమ్, 

అచ్చుకో ర్తల్ 
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వ్పద నువానసీని, సుమంగళి, 
థి 

ఆకాశ గంగ, 

6కే జీ 
Law) సు 

ముప్పూ ముదుక బెం డాగిగువ, 

“మనాదతన, 
లు 

మారం, 
a 

ముగిలు, 

మిండ విట. 

వద, అథి 
"హెసరు కె త్తీద వుంగర, 

పరిణమిసు, బెళేయు, ఎ ళెయల్సదదు, 

ముద తుతు, ఒదెయాద. 
టి బాట లు 

కచ్చిణద, కల్గుకరగిని కబ్బిణ తె గయు 

కమ్మార, 

ముదణ, 
దణ | 

ముది కె గౌరవ, మర్యాబె, మనోహర, 

ఆనంద, 

ముదిక హౌసరు శకెతీద వుంగర 
జాలీ 

చవ్నా. 

రాజదండ, 

ముదకాొలయ, అజబ్బాఫీను, 



ముదిత ] "తెలుంగు 

మెనది, 

మునక, స్నానము, 

మునగ, శి వృత. ము. 

మునసబు, న్యాయాధి కారి, 

ముని చీక టి, పొద్దుగుంకినతో డ పర్వెడు 

పలుచని చీకటి, 

మునిమొ పు, (పదోవ కాలము, 

ముని షీ, నమవామ్మదీయ పండితుడు, 

ఒకానొక ఉద్యో గసు(డు, (వాత 

కాండు, బోధపండు, 

మున్సి పు, న్యాయ ఫుతీర్చరి, 

మున్నీరు, సముద్రము, 

మున్ను, ముందు, పూర్వము, 

మున్ను డి. ముందు గా, 

మున్నీటి చూలి, అమ్మీ, &ీరసాగరకన్య, 
మున్నీ టియగ్ని, బడబాలనము, 

ముప్పం (డు, ముప్పది మంది, 

ముప్పాతిక, మూడుపాతికలు, 

ముప్పావు. మూడు పావులు, 

ముప్పానులా. మూడుపావులాలు. 

ముప్పు, వార్ధక ము, విపత్తు, దురవస్థ, 

మనుయ్యు, ముర, 

ముర, గంధ (దవ్య విశేషము. 

ముర జము, మృదంగము, 

మురళి, పిల్లనగోవి అళ్వధారా విశే 

పము, 

ముల్లంగి, ఒక దినుసు గడ్డ, 

ముల్లోకములు, మూడులోకములు, 

మువ్వ, "“వుంనలోే మూడుసందులుగల 

"పెద్దగ జై, ఒక పట్టణము, 
| 

తమిళము 

ముళుక్కు_, కుళ్లి త్తల్ , 

మురుం_గె, 

మున్ సీబ్, గి రావు అది కారి, 

మాళె జేర త్రీక్ పొళుడు వియాపిక్క_ం 
యిరుళ్ , 

మాలై నేరమ్, 

మునిష్సి తురుక్కి_యన్ సడిప్పవన్, 
కీదువోన్, ఒరు ఉ త్రీయోగి, ఎళు 

తాళన్, ఆకాన్, 

ముని సీవ్, 

కడల్ , 

మున్ను, 

మున్న చే, మునాగ, 

ఇలక్కి_మి తిరుముగళ్ , 

కడలిలిరుందు వెళివరుం నెరుప్పూం 

ముప్పదు, 

ముక్కాాల్ , ఎళుబ త్రెందు, 

ముశ్క్లాల్ 

ముక్కా.ల్ రూపాయ్, 

మూప్పు, పిణి, విబక్తుం 

మాడు, 

నజణుమణప్పొరుళ్ . 

మురజన్స్, మద్దళ మ్. 

మురళి, వుల్లాంగుళల్, ఊదల్, 

మూంగిల్ నాల్ సయ్యప్పట్రదు, 

ముళ్గంగి, ఒరువ గె కిళ ౦గు, 

మువ్వులగంగల్ , 

మునైెయిల్ మూన్లు) ఇడ సందుగ 

శుడైయ గ శై ఒరు పట్టణమ్, 
crn 
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ము దిల్, నుకులిత , 

స్నాన, 

నుగి. 

౧ 

ముచ్చం దె, 

ముం బెళకు, 

ఒందు ఊద్యోగస్ప, తురకద 'మేస్ట్రరు, 
ఖ్ 

లేఖక, బోధథకః 

న్యాయద అధికారి, 

కదలు, 

ముందె, 

హింద క్క, 

అమ్మీ దేవి, 

బడ బానల్క కడలిన కచ్చు 

మువ్వత్తు, 
ఎప్పు త్తైదు, 

చూరుపావుం 

మూరుపావ లె, 

చుపు, వార్థ క్య3 దురవ సై, 

ముచ్చు, 

 సుగంధ(ద్రవ్య, 

మద్ద లె మృదంగ, 
యి 

పి ౦గోవి, 
లగ 

ముట oR, 
cn 

వమహామలాోక౫ భు, 

మూరు తూతుగళ దొడ గడె 
cB జు 

పటరా 
టు 

ఒందు 



మువ్వం ] “తెలు 

మువ్వం చాకు, ముయ్యాకు పొన్న చెట్లు, 

మువష"న్నె వూడురంగులు ౫ అది. 
యా 

3 4 క్ దస ల్సి మువ్వ న్నె మెకము పెద్ద పు 

మువ్వురుః 

ము వ్వేటి. మూడువిదములెన సేవలు, 
ఉం ర్వా 

కూలిపని, 

ముప్కు._రము, మూర్భ ము, 

ముప్క_రుండు, మూర్చుడు, కు ిలుడు, 

ము'ససది, గువమూ సా, లెక్కా లవా6డు, 

౧ లావి 

"లేఖకుడు, 

ముసరు, కవియు, (కమ్ము మూగి, 

ము'నరు. “పెరుగు, (కన్న 

ముసలి. ముదుసలి వదు, గు న అధ్ధి 

ముసలిది, వృదాంగ న, 
థి 

ముసలి వాడు, వృదుడు, 
థి 

ముసలివాం డు, 

ముసాబు. మునురువాన, 

ముసాం(బం౦, రిక మందుదినుసను. 

ముసాయిదా. మసోద్యా, చిత్తువాత, 
men -) 

మునీంచు, చెడు, కీడుకలుగు, 

ముసిముసినవ్వుః చిజునవ్వుః ఆణచుకిొను 

నవ్వు. 

మునుగు, వ, స్ప ము కప్పుకిొనుట, 
2 

ముసురు, ఎడ తెంఫులేని వర్ష ము, 

తమిళము 

మూను9 యిలెగళఘు డయ పొన్నమరమ్, 
Ges యా రాలా 

మాను వణంగళ్ ఉడయదు, 
(2 ణం య 

పితుంబులి, 

మూన్లు)విదమాన జటి కలె గళ్. 
G లు ఈ 

ముట్టాళ్ తసమ్, 

ముటాళ్ , పీడివాదశ్కాారన్ , 
వి 

గుమొసా, కణక్క_పి శే, 
జ a2 

పిరిసిక్కాశుదల్ , 

ముచ(శ్రర్, తీయిర్, 

వీళ వన్ , ముదియవక, 

శిళవి, 

ముడియవన్ , కిళవన్ , 

శిళవర్ , 

ఆడమ శి, ఓయాద పెయ్యుం మళ, 

ఒరు మరును దినును, 

వముసోదా, 

తీమె యేర్పడు. 

పున్న గె. 

ముటాకు, 
ఉం 

విజాదమళెి, 

ముసురుకో ను, పూర్తిగా క మ్ముకొ"ను, ముళువదుర మూడికొ_౦డదు, 

ముఖము, 

ముసాదు. (రూ, ము సీదు సిద మెనది, 
అటే ne = థి నూ 

తగియున్నష ఆయ తము, 
ఆల 

ముహూ రము, పం(_డెండు శ్షణముఆ 
అనుట 

కాలము ర౦డుగ డియలు కుభ 

శార్యములు చేయుకాలము, .. 

కోపపవిశారముగల | కోవమటైనముగమ్, ముకుడు, 

ఆయ తమాౌనదు, ఆయ తమ్, 
అటే అలీ 

పన్నిరణ్లు కణంగళ్ , అదెనశాల ఆళవు, 

మంగళకరమాన వేల సె య్యు 0 

శాలమ్, 
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మూరెలె హూన్నద మర, 

వూరు బణదవ సు, 
£9 Maro) 

"హాబ్బులి, 

మూదుజనరు, 

మూర తె ముటాళ, 
ఖు లు. 

హాడ్క కుటిల, 
cs 

గుమాస్తా, గణక, లేఖుక, 

ముసర్కు ముచ్చు, మూడు; 

మొ'సరు, 

ముదుక, 

వృద్దాంగ నె, 

ముదుక. 

ముదుక రు, 

ముసురును లె, 

ముసాం(బ. 

కరడుపతే, 

కడు కీడుమూడు, 

నసునగ. 

మునుగు, 

విడడె బరునమ లి, 

వాయు. 

నీఢ్రికమారి, 

కిద వాదదు, 
ధి 

నలువ తెంటు నిమిషగ ళ సమయ 

శార్య ముహూర, 
అణాల 

[| ముహరంో 

శుభ 



మూ తెలుంగు 

చూ, మాడు అను సంఖ్యా వాచకము 

నకు (హాస్వరూపము, 

మూ6క, సమూహము, 

మూంకడు, శరావమ్యు ప శైమునంటి 

మూ6త, 

ఒకపత్షి, 

వాండు, 

మూ6గ, మూ (6౫ దోమ, 

మూ6ంగందాణు, మూస ద ట్ర ము గా 

వేయు, కవియు, 

మూ (డదు, కటగు ముగియు, అగ్కు [డ, 

కీడు మూడినది] సంఖ్య, 

మూత, పాతలోనగువాని చమారుత్ ట్ర 

లోనగునది, 

మూ+ఈపు, భుజముకొను అం సము, 

చూ(పురము. ఎద్దుమూా6ఫు, 

మూక, మూగ, 

మూకొను, దా6గుం 

మూ గేలు, చుంచు. 

మూట, బట్టలతో చేర్చి కట్టయుడిన వస్తు 

సమావాము గంటు బరువెనది, 

ముడియ, ముడుపు, (దేవునికి కట్టు) 

మూడమం చు, దట్టమెన మంచు, 

మూఢథత్వము, మౌఢథ్యము, అవివేకము, 

మూఢధము, ఏదై న అ స్పమించిన, నూర్యుని 

సమీపించిన (గవాము, 

మూతి, ముఖము, 

మూత్రము, ఉచ్చ, నీరువిడుచుట, 

క అల్బాచమనము ” 

వూదల, తెౌరా్కాణము, నిరూపించుట, 

రుజువు, తావట, 

క మిశ్ యు 

మలా 
రాను క్ష 
మూను ఎన్నుం సాల్లున్క_ కుటిగియ 

వడివమ్, 

గుంబల్ , rn! మ్ 

తటు, మూడి, 
వ! 

ఒరు పజణవె, ఊమె కొళు, 

ఆడర్ ను ఇరు తల్, 
on) అథ 

మూన్తుష్తు "నేరుదల్ , 
Gc 

త్ట్ము మూడి, 
6౬ 

తోళ్, 

ఎరుదిన్ మూప్ప$ః 

గుంబల్ , 

జళిందుక్కొ_ళ్ . 

మూంజూర్, ముంజెలి. 

మూ క్రై, బళువానగు, 

అడర్ న పని. 

ముట్టాళ్ తనమ్, అవి కేక మ్. 

సూరియెని నసిరుంగియ గిరగ మ్, 

నుగమ్, 

మూ తిరక్క నీరు. 

am అవే 
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గుంపు. 

ము చ్చళ్, ళరావ్మ 

ఒందు వాక్కి_, సుళ్ళి మూగ 

ఒట్టుగూడు, “గాఢ, 

ఉఊంటాగ్యు భటీస్ము 

ముచ్చళ, తెక్కెె. 

| తెక్కె_. 

| డుబ్బ, 

(గుంపు, మూగ, 

బ-చ్చి డు. 

 ముంటారు. 

, గ0టు, జేవరముడు ప. 

| ఇావళ, 

| అని వేక మౌథ్య, 
| 
గ వా ద హాఢ్య కాల, 

' మూరి, 

|ఆచ్చె, మూత, 

దృథిక౦ సు తొడు 



యూన ] తెలంయు 

మూన, బలి ంప్శా నిలిచినది, 
య 

wy 
నూకు, మూతే పెట్టు. 

మూర, చా సము రెందుజేచెలనిడివి, 
అలి 

మోూరింబుచ్చు, వరిల (జేయు ఆతిళ 
@ 42) 

యించు, (నశించు శ) 

మూరు, వరిలు, 
Mp 

మూరుకొను, (మూడొ, ను వాసన 

చూడు, ఆఘాొణించు. 

మూర ము, మొండితనము తెలివిలేమి. 
తి 

నూరు, త మూరు దు, 

క్షి త్తి 

మూర, ఒజకరోగము, ఒడలు తెలియమి, 

సొమ్ము. 

మూర్చ న, ఆరోహళకావరోహాణములు, 

(సంగీత 

మూర్చృము, కఠినము మూర్చరోీగము 

గలది మూ రి, (రూపమును గలది, 

బావనే 

మూరి, రూపము శరీరము, బొమ్మ, 
అనీ 

(పతిమ్ము గొప్ప6(ద నము, 

మూరివంతము, మో రి గలది, 
లవి అవి 

వూర జము, తల వెం డుక, 
ర్త 

మూరదరము, తేల నొసలు, వంది, శిఖి 

డు 
రము, 

మూర్చాఖిపి కండు, రాజూ, చక్రవర్తి. 

మూల, రెండుదిక్కుల నడిమిమా ల, 

నొంది కోణము అంచు, ఒక నక్ను 

త్రము, 

మూలంబడు, అణగ 

మూలక ౦దను, ఆధారము మాలదుంప, 

మూలకము, ఆధారమెనది, మూలస్థాన 

మైనది, 

తమిళము 

చలి తపిరగు నినదు, 
Ma 

తుణతియిల్ చల్లిక్కి_రదు, 

షా అలి 

క, ముళం, ఇరండువాణ్ , 

వళర చ్చెయల్ , 

వళరు, 

మణంషపాొ రల్, 
అవీ 

పిడి వాదము, 

ముటాలళ్ , 
(sn) 

ఒరునోయ్, మూర్ చ కా క్మా_వలి, 

ఇశెయిల్ ఆకోగణమ్, అవరోగణమ్, 

కడినమ్స్ ఉరువముళ్ళదు, 

ఉఆరువమ్, ఉడల్ , బొమ్మ, 

ఉరువముళ్ళదు, 

తలి వముయిర్ , 

తలె, సీకరమ్, 

ఆరళన్ , 

మూలె, ఓరం, కోణం, ఒరునట్ని త్తీరం, 

ఒజదికి్కిి వెక్కప్పడువదు, ఆడంగి 

ప్యోవదు, 

ఆదారమ్, 

ఆదారమొావదు, 
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కన్నడము (మూలక 

సోసిద మేకె హింబె ని ల్రదు, 

వస్త్ర్కదింద నోధిసు, 

ముచ్చిడు, 

మళ. 

బెళిసూ మోతు 

వరి సు 

® 

వాసెని నీడు ఆఘూాణీ సు, 

మూరతన, 
వ 

మూర, 

లు 
మార్చ, అప స్మార, 

ఆరోహణ అవరోవాణ గళ, 

కఠిన వాదదు, మూ ర్చెె రూఫువుళ్ళ. 

రూప, గొంబె, (శతి మె, దొడ్డసీ క, 

మూర్తి ఇరువ, 

త లె కూడల్ , 

త లె వాక్కై కొనెయదు, శిఖర, 

రాజ, చక్రవర్తి, 

మూాలెగ్క గొంది అంచు కోణ, 

నత లే, 

మూలె” విళ్కు అడగ, ఆదార, 

మూలసాన, 
ము 

ముఖ్య కారణ, 



మూల] తెలం 

మూత కారణము, (పథాన కారణము, 

మాలభనము. అసలు, “పెట్టుబడి, 

మూల ప్ర్రరుషు (డు, వంశక ర్త, ఆదిపురు 

షుండు, 

మాలఅబలము, (పధానము గా నిలువగా 

నుం చుకిొ నంబడు సైన్యము, 

మూలభూత ము, మూల కారణ మెైనట్రిది, 

మూలభ్భత్యుడు, పెద్దల నాటి సేవకుడు, 

లు లు 

మూలము, చెట్టు వేరు, సుదలు, (పారం 

భము కారణము ఒజకరోగము, 

ఆధారము, 

మూల|గంథము, ఆధార |గంథము, 

మూలమున, వలన, ద్వారా 

మూలముటు, వూ రిగా మాలముతో 
ల అటి 

కూడ. 

మూలస్థానము, (య ధానస్థలము, గుడిలో 

ఆసలు విగవాము (ప్రతిషింపబడిన 
లో 

చోటు, 

మూలిక, మందువేరు, మందాకు, 

మూలుగు, నొప్పీ, దాధ వేత చేయు 

సన్నటి చప్పుడు, ఏడుపువంటిది, 

మాల్య ము, వల, ఖిమ్ము త్తు, భర, 

మాష, మూస, కిటికీ, 

మూపము, ఎలుక, 

వమూవణము. దొంగిలించుట. 

మూస, లోవాములను కరగించివేసెకు 

TD—53 

తమిళము 

ముక్కి యకారణమ్, 

అసల్ , మూలలా మాలదనమ్, 

ముదల్వన్ , 

ఆదారమౌాగ వెత్తుకొళ్ళప్పడుం పడే, 

సెరియోర్ గళ్ కాలఅతు పణియాళ్, 
అలాటి 

నుట్టప్పల కె 4 

మర త్రీన్ వేర్, ముదల తువక్క్, 

శారణమ్స్ ఒరునోయ్, ఆదారమ్, 

వహూలనూల్ , 

మూలమౌాగ, వాయిలాగ, 

ముళు జాగ అడి వేరుడన్ , 

కోవిలీిల్ మూఅవ౧ పిరతీప్ ప"ససెయ్ద 

ఇదమ్, 

నోవు, వలి అళు గై పోన్లం దు, 

విలె, 

కరువు అద్భు, జన్నల్ , 

ఎలి, 

కళ వు వెయిదల్ , తిరుడుదల్ . 

డలోగంగ లె కరెత్తు వార్కుం అచ్చు; 

మణ్ కక, (మట్ట్పల్లము) 
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కన్నడమా 

ముఖ్య కారణ, 

బండవాల్క, అసలు, 

i 

సూల బల, శాశ్వత సేసె, 

వహాలశారణ, 

పీాారదియర (హిందిన) శాలడింద బంది 

ఆకు బంటు, 

మూఅవుటు, 
వల 

గిడద వేరు, (పారంభ్క మొదలు ఆధార, 

ఆ ధార గంథ. 

సలవాగి, కారణదింద, 

ఆమాలా(గ, బేరినింద, 

(వ ధానస్థల, గర్భగుడి, 

మూలి క్కి పధి, 

నోవు;, నోవునల్లి మాడువధ్యని, 

బలె. 

[తూ కీట్రికి, 

ఇలి, 

కళ వుమాడు, 

లోవాగళన్ను కరగిసువ బట్టలు, 



మ్బగ ] తెలుంగీ 

మృగణ, వెదపట, ఆ న్స్వీ ఫి ౦ంచుట, 

(చూ, మార్హణ] 

నృగతృష్ష. ఎండమావులు, [చూ, మరీ 

చిక] 

మృగ నాఫీ, కస్తూరి, బంక యొకు. 

పొక్కిలి, 

మృగమదము, (చూ, మృగ నాభి] 

మృగము. జంతువు, జింక, 

మృగయ, జేంట, ఆఖేటము, 

మృగయుండు. -జీటశా6ండు, బోయ, 

మృగరిపువు, సింవాము, 

మృగాతీ. జింకకన్నులవంటి .చంచల 

న్నే త్రములుగ ల: యువతి, 

న్ఫుగాజీవు(డు, "వీటకాండు, మృగము 

అనుచంపి జీవించువా(6డుః 

మృగి, పంటి లేడి, 

సృుగీమద ము, (చూ, మృగమదము] 

మృ గేర్యద్రుండు, నీించాము, 

మృగ్యము, వదుక 6దగినది, 

మృతే జీవుడు, చనిపోయినను కీ 

పాత్రుండు, 

రి 
అటి 

మృతే ము చచ్చినదె, 

మృత సంజీవని. చవిఫోయిన వారిని 

కించెడు మందు, 

(బది 

నతి, మరణమ్ము చావు 

మృ త్రిక, మన్ను, మృత్తు. 

మృత్యువు. మృతి, యముడు. 

మృదంగము, మద్దెల, 

తమిళము 

శానల్ నీర్ 

కత్తూరి, 

కతూరి, 
అాశీ 

విలంగ్యు మూన్, 

బీజ. 
వై 

వేడవన్,, 

సింగమ్, 

మూన్ విళిగ శె ఫోన్ల కణుడౌయ సేల్, 
ల Ga £9 గదా 

వేడన్, 

“సన్ మాస్, 

క తూరి, 

నీంగమ్, 

తేడ త్తగున్షదు. 

ఇజిన్లుం ఫుగ భుక్కు_రియోన్ , 

ఇజనదు, 
ద 
న 3 ఇజిన్లవరై పిజక్కుదైక్కుం ఒరు 

మరుందు, 

శానవ్సు ఇజుప్పు, 

మణ్, 

ఇటప్టు, యమన్ , 

J 
మదళ్గమ్స్, 

స 
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అన్వేష న్యా హుడుకువుదు, 

బిసిలు కదురె, 

pe 

కనూరి, 
అవాలి 

జంతు, చిగరి, 

చేశు, 

చే శుగార, బ్యా డవ, 

నీంవా, 

వారిణా'కీ, ఏకామీ, 

జేశుగార, జింకె హోొడెదు బతుకువను, 

హాణున చిగరి, 
ta 

కనూరి, 
a 0) 

సింవా, ' 

పుడుక బిళశాదుదు, 

కీ రి శేషరు, సతరు కీ రి వుళిదవరు. 
వా pa) pan) 

తదు, CAS 

సత్తివరన్నుు బదికిసువ లె పధి, 

తీరిపనోగువుదు సావు, 

మణు, 
లా 

మృత్యు, యను, 

మృదంగ, 



'మృదు ] తెలుగు 

మృదులము, మె త్తనిది, కోనల మెనది, 

నున్నిత మెనది, 

మృదువు, (చూ, మృదులము ] సువమౌరి, 

స్ఫుష్తాన్నము. తృ ప్తికర మైన భోజనము, 

మెండు. ఎవ్కు_వ, అధికము. 

మెండుకొను. ఎక్కు_.వయగు అఆతిళ్ల 

యించు, 

మెండొొడ్డు, ఎదిరించు, 

"మెంత, సంబారఫు పొడి, 

“మెంతివూర, 

మెంతులు, 

"మెకము. జంతువు, పులి జింక, 

మెక మెకపాటు, గర్వము, తఅపొగరు. 

మెక్కు_. ఎక్కు_వగాతిను. 

మెచ్చు. క్లాఘీంచు గౌరవించు సంతో 

పించు, 

మెటిక, మెట్లు, వేతిగణు పు, 

"మెటిక విటుచు, చేతి లేక పాదముల 

తమిళము 

మిరుదువానద్యు మేసన్ మేయానదు, 

కోమలం, మేన్ మె, 

9 తిరు ప్రి ఆళివ్క_౦ ఉణవు, 

యె 

ఆధికమ్, ఠాయక్వు, 

అదికమాగుదల్ , 

ఎదిరి తల్, 

సాంబార్ పొడీ, 

వెని రుమ్, 
యు 

గరువమ్, తిమిర్ , "సెరుక్కు, 

ఫుగళ్ , గౌరవప్పడుత్తు. 

కయ్యిన్ కణువు. 

విరల్గ శే చొడువ్క దల్శొ. "నెటి 
ర వ్ 

(వేళ్ళను కదలించి శబ్దము చేయు, 

ఏవగించు దృష్టితీయు, 
లు 

మెట్ట. మెదక్, ఎత్తు, దిబ్బ్య సీటివసతి, 

లేనిది, వర్ణా ధారమున పండు వేను, 

ర్ద్ మెట్టినిల్లు, హక్ అత్తే గారియిల్లు, 

మెట్టు, సోపానము, ఘట్టము, తొక్కు, 

కాలు పెట్టు, వచ్చు, (ప వేశించు) 

“మెట్లులు, మెట్టు వెప్పులు వీణసర 
లు య 

కటు, 
లు 

“మెిె, మెటియ, శాలి రెండవ వేలికి 
వ 

"పెటుకిొను వెండిచుటు, 
లు రలు 

ఒడి త్తల్, అవమదిష్పు, దిరిస్టైక భిప్పు. 

మేడు, నీర్ వసతి యిలాదదు, నండి 

నిల్, 

పుగున్షవీడు. 

పడ్కి కటమ్, అడివె తల్, . 
ee = = 

పడిన ళ్ శాలణిగల్ , 

"క19 
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1 మె తా ఇరువుదు, కోవుఅ వాదుదు, 
per. 

వనవాజాశాదుదు, 

నుకుమోారి, 

మృష్టాన్న, నుందణీ ఈ కొట, 

హాచ్చాగి U 

ఎెడిరిను, 

సంచారద పడి, 

ముంలీసాప్య. 

"మంతి, 

మిగ, హుళి, చిగరి. 

సాక్కు, కొబ్బు, 

అతియాగీ ఈ బ్హువదు+ 

శాఘిన్కు సంతోషి సు, 

మెట్టి స కణవ్లుం 

క బెళు లటక్క నె ముర్కి చట నెవారిం 
రయ వ 

వరాథారదింద బె ళయువ సెల, 
త 

అ తెయము నె, 
Poe o 

ర జ 

వీ పయ మేట, మెటు, కాల్ కెర, 
మజ ళం 

శాలుంగర, 



అన్నము. 

“మెతువు, మెతుక, 

మెతక, మృదువై నది, పరుండు పజిపు, 
బున రెం 

గులపఫు పలము, 
ఉత య 

“మై తదనము, మార వము. 
అటో యి | 

ము తేబదు, అణుగు, మృదువగు, శారి 

స్యము, తగు 
థె ౧ 

ము తనం మృదుత్వము, బూరవము, 

ee? దబ 

మికు, మెతుట, మన్ను మొదలగునవి 
అనాటి చావే 

అదిమివూయు, 

pan) 

ప్కు_మ్కు మేధన
ు. 

“మదలు, కొంచెముగా కదలు, 

మిదిశాలు. పాదమందలి వెనుక 

భాగము 

-మిదుక, మెతుక, మందమతి, మందము, 

అయ సళ్ళ త ( 
మెదుగు, (పవ ర్వించు, ధథాన్యాధిక మును 

నలుపు: 

“మెరుచు, మరించు నలుగ గొటుః 
౧ ట్. 

మెపష్సుః శాఖ గుణమా, ' 

“మెయి, [రూం మె మయి] చేసాము, 

విధము వెంబడి? 

మెయికొ ను? (రా, మయికొను] అంగీక 

.. రించు, 

“మెయి మెయి; అనాయా సము; అన్నో 

న్యము, oo 

తమిళము 

తొం దై. 

కళుత్రు, 
జో 

సాదు, మందమొన మనిదన్. 

సోర్, సోతుపరికె, 
అం కా 

మిరుదువానదు, మెలె, 
= 

మెదువాన, మేన్ మః . 

అణంగు, మిరుదు వా, 

మేన్ మె, 
మణ్ ముదలియవ శ ఆళు తీ వూచు, 

మి జవానీ 

మూలే; 

సౌదువాన నునిదన్ , శురుశురుప్పిల్లాద 

వస్. 

నిక్కు. 

తేయు నశిష్కదల్ , 

పుగళ్ , 

ఉడల్, విదమ్స్ డన్, 

ఒప్పుకొళ్ ౪ 

ఆన్యోన్యమ్, మెయ్యుం మెయ్యుమౌగ ॥ 

కన్నడము 

“ద్రూగత్రు, 
౧-౨ 

చండు, 

మే తనె, మందనుతి, 
అలాటి 

అన్నః 

మె త్రక, 

గాద్కి వాసీకె తడి. 

మార వ, 
a 

ముతవ్మ మార వ, 
0 ద 

నమణు-గారెముతు. 
లం par) 

మెదుళు మేధన్సు. 

కదలాడు; 

చలన, 

పాదద పీంభాగ, హిమ్మడి, 

ముందమతి, 

వి యె 



సుర ] శకెలుంగ 

మెరక, మిట, మిట చేల, 
లు ఉం 

"మెర మెర, మనస్సులోని బాధ, సం చే 

వాము. 

“మెర మెరలాడు, బాధపడు సంళ 

యించు, 

మెబిచు. తళుక్క_ని (పకాశించు, 

"మెజుపు, మేఘముయొక్క.. (పశాళశము, 

మెజమెచ్చు. పెపె మెచ్చు, 

ముటఅయు, (ప శానించు, 

“మెజువడి, అతిశయము, 

షవేయంబడినది, 

మెటుగారు. మిక్కిలి (పకాశించు, 

మెటుగు. శాంతి, (పశాశము, 

"మెజుము, మెటుఫుః 

మెలకువ. మేలుకొొనుట్క జాగరూకత, 

“ధైర్యము. 

"మెలగు, వర్తించు సంచరించు, 

మెలచు. మెఠలగ చేయు. 

"మెలత, ఆడుది, స్రీ? నెలత, మెలతుక, 

సులయు, పనగు, 

మెలి, పెన, మెలిక పి టు చివ్క, 

మెలిక, 

మెల్ల. మెల్లకన్ను, వంకర చూపు 

మెల్ల గా, త్వర లేక వేలుగా, 

“మెసవు, మెసగు, తిను, 

"సువానతు, బహుమతి, సహాయము 

మెనార్భాని, గొప్పతే నము, 

పశాళము' 

తమిళము 

మేడు, నం జి నిలమ్, 

మనదిలుళ్ళ ఉబాదె, అచ్చం. 

సండేవాప్పడు, 

దిడిర్ (పకాళమ్, 

మిన్నల్. 

జళివీళు, 

మీగవుం ఒలివిళుం 

ఒళ్ళి పళ పళ ప్పు, 

మీన్నల్ 

తూంగామల్ ఇరు తల్, జాగ లై, 

నడనుకొొళ్, ఓడాడు, కలను మేలను 
౧ ద ౧ 
ఇరు, 

కలన్లు మెలన్లు ఇరుక చెయ్ డల్. 

(మెల్ల మృదు 

సెల్ మంగే, 

పిణాంగు, పోరాడు, 

ఒర రె కుల్ , కోణప్ఫార్వె మెళ్ళ 

మౌ 

లిణ్ , 

జవెగుమల్కె ఉదవి, 

నీలపు, 
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కన్నడమా ( మెహ 

వీఠావది ఇలాద హొల, 
య 

/ 
వ్యసన, సంశయ, 

దుఃఖిప వం 

-మురెయువ, 

మించు, 

(జంభ్ర లఘుక్షా ఘె, మెరవణి”గ మెచ్చు 
వదు, 

(పశాళిసు, 

| అతిశయ, (పశాశవాదుదు, 

బహుళ (పకాశిను, 

శాంళి, (పశాళ, 

మించు, 

జాగరూక తె, ఇ ర్య 

వర నె సంచార, 
జట 

సూలు, యువతి, 

చాణగ్రు వాయు, 

కుణిగ్సా సరగుణి కె, 

మెళ్లిగళ్లు, "మెల్ల క్క 

తిన్ను, 

బహువమాన, సహాయం 

దొడ సికె, 
గ 



మే] తెలుంగు 

వు, వెయి, శరీరము, 

పార్ళ (ము తెగ, 

మేంథి. మెంతి. (కూరు 

విధము, 

చుం భాగము, చింబు, 

మేకపోతు. మగ మేక, తో జేలు, 

మేడి, నాగటిదుంప వెనుకనిలిపిన 

కొయ్య, 

మేడిపాలు, వ్యవసాయఫలఅములో 

భాగము, 
మేత, పశువుల ఆహారము, 

మేవ. -ఏల్క, గూటము, 

మేకొను. ఒప్పుకొను, పుచ్చుకిొన్ను 

అంగీకరించు, . 

మేఖల, ప్రా మొలనూలు, 

మేఘము, మబ్బు, 

“మేజా, బల, "శ్రువిలు, 

మేదో వాణి, బోగమువాండ మేళము, 

“చుటరి. మేటి, శేస్టుండు, గొప్పవాండు, 

మేడ. మిచెయిలు, మంచె ఎతెన (పడే 
టు cn జ 

శోము, 

అంజనీ 

బరము, 

"మేఢ్రము. మేహనము, పొ న్రైలు, 

మేథ్యము, యజ్ఞ మునకు తేగినది, పవిత 
మనది, 

సాధువు, అమాయకండు, 

మేదర. వెదురుతో వ స్తువులు చేయు 

వారు, (మేదర వాడ్కు మేదర సాని 

తమిళము 

మె 

సుయ్, ఇడల్ , విదమ్, ఇనమ్, 

వెన్షిక్కీ. 

ఆడు, 

ఆడు, ఓ నాయ్, 

పీఠ (కల్ప) నుడెయ పిన్నాల్ నింది 

రుక్కుం కోల్, 

వివసాయ వరువాయిల్ పంగ 

పశుక్క_ళిన్ ఆగారమ్, 

ఆణి, 

ఒప్వుకొ్కొళ్లుదల్ , 

మేక లె, మౌదర్ ఇడెక్కు_టుః 
రయ. ర ఈం 

ముగిల్ , 'మేగమ్, 

మేబె, 

చేవనడియార్ , ఆల్లదు దానీగళికా 

ఆటముం పాటుమ్, 
అ వం 

విజిన వన్ 4 
౮6 

ఆణ్ కలి, 

యాగ త్రీర్క_ ఊవన్దదు, ఫునితే మొనదు, 

య 

మూంగిల్ జీత ఆెయిపకన్, మేదవర్, 
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మె భాగ 

మెంతిపల్య, 

మేక. 

గండుమేక, 

చే్షలిన హీంచె కట్టి 7, 

బాళినల్లి, ఫలదల్లి పాలు, 

హుల్లు మేవు, 

మశ, కీల్సి నాట. 
ఆంగీకరిసు, 

హొంగసర ఊడదార, 

ముగిలు, 

మేజూ, శీవిలు, 

న రృకియర మేళ, 

మేటి, దొడ్డగాడ, 

మాళిగ మనె, ఎతాద సళ, 
ఆ థై 

ఆ లివాణు, 
తో 

మేవాన, తుణ్ణైకురి, 

యజ్ఞ కె. సరియాద్య పమ్మిత్రవ స్తు, 



మేద] తెలుయ 

"మేదిని, భూమి, 

మేధ. ముం చి బుద్ధి, ధారణళ క్తి, 

చక్కగా బ్లాపక ముంచుకొను బుది, 
ఢి 

మేధము, యజ్ఞము, (అశ్వమేధము 

మేధావి, మేధావంతుడు, బుద్ధిమంతుడు, 

చిలుక, మద్యము, 

మేన. దేవాసంబంధముగలఅ [ఉడా, మేన 

మామ్మ మేన తృ వేనలుడు, మేన 
అవే య 

కోడలు], 

"పేనటికము. చేవాసంబంధ భావము, 

-మేనమొము యేనతల విడఅతో 
ar. 2 

"పెండ్లి సంబంధము, 

మేనా, పలకి, 
య 

మేను. శరీరము, 

మేపరి. తినువాడు, భక్షకుడు, 

మేపు, ఆహారము, తిండి, తినిపించు, 

"మేనుటువు, (మెైమజువ్లు కవచము, 

"మేము, తానును తనతో వీరిన వారును, 

"మేర, బెల, వాదు మర్యాద, 
౧ ది 

మేరు. మేరువు, (పర్వతము శిఖరము, 

శిఖరమునం దుం వెడుమణి, వీళ్ళా 

గముం 

మేలము, (మేలమాడు, మేలగొను) పరి 
వాసము. 

మేలి, మేలిమి, (ేస్టమెన, 

మేలు. మంచిది శుభము ఉపశారమ్యు 

పుణ్యము, (ప్టము, 

మేలుక ట్లు, వితానము సోపానము, 

మేలుకు, (మేల్ల్యూ_ను ని(దవీడు, 

మేలుకొలుపులు. నిిదవీడుటవ పాడు 

పాటలు, నుప ఫొతీ ములు, 

తమిళము 

నల్ల బుద్ది, నన్నది, 

వేళ్వి, 

అథి వాళి, క్రీలి, మదు, 

డఆడల్ సంబందవమొాన, (ఉదా. మొమన్ ] 

డేవాసంబందమొౌన్క, మామన్ మగ శె 

మణందుక్క్కళ్వదు, 

సల్లక్కు._. 

ఉడల్ , 

ఈక రావు, ఆ-గారన్ పోడు, 

కవ-చమ్, చె, 
కు 

నాంగళ్ , 

ఎ లె, 
౧౨౦ 

పరిగాసమ్, గేలి, 

సీటున, డఊయర్ న, 
స రు 

నల్లదు, ఊపశారకొ, పుణ్ణి యమ్, సీజన్షదు, 

మేర్ కట్టి, వితానసు, పడి, 

పళ్ళీ ఎళుచ్చ్కి నుప్పిరచాక మ్, 
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కన్నడము [మేలు 

కొబ్బు, మెదళు, 

భూమిః 

ఒలైత్న, ధారణాళ క్ష, చెన్నాగి నెన 

విట్లుకొళ్ళువళ కి, 
౬ par.) 

యజ్ఞ, ఆళ్వ మేధ, 

గిలి మద్య, మేధావంత, బుద్ధివంఠ, 

ఒడెహుటిద అ తె, మావ, సోదరమౌావ్య 
a) అయో 

సోదరళియ, 

మావనమగళన్ను మదువెమాడికొళ్ళువ 
'సం(పదాయ, 

మేనా, పల్ల కి, 

జేవా, శరీర, 

తింబువను భక్షక 

| తిండి, ఉణిసు. 
కవచ, 

నావు, నమ్ము వరు, 

వెళ్త, మేర, మర్యా చె, 

మేకుపర్యత, శిఖర దమనుణి, వీణా ౫, 

గలిమాడు, పరిహా స 

(శేష్టవాద, 

ఒళియదుు శుభ, ఉపశార, శేష 
య ౪ 

వాదుదు, 

విళాను పడికట్టు, 

ఏళు నిదిబిను. 
లు 

నిచైఏళలిక్కై గాన, సుప్రభాతం 

| 



“మేలు ] తెలుంగు 

మేలుశేయి. ఎక్కవు హెచ్చు, అధి 
కడు, 

మేలబంతి, ఒరవడి, (వాతకు సమూ నా, 

పంకి, (శేషము, 
కా © 

మేచము., పొేలు, లెక రాని, 

మేస్త్రీ 
మేవానము. లింగము, మూత్రము, 

. పనివాం[డ తఅమానిసి, 

మేవాము, మూత్ర వ్యాధి, మేక, 

ముళ గాడు, మేళము వాయిం చువాడు, 

“మేళగించు, (మేళ వించు) కలియు, జక 

నాడు (శుతికలుపు, 

-మేళనము, (మేళ కము) కలియుట, 

సంగీత ములో కూడుట, (మేళము 

మె శరీరము, (మయి విధము (ప్రక్క 

మెకము, మత్తు (భ్రమ. 

మేకొను, అంగీకరించు “నెర చేర్చు 

కలుగు పొందు, 

"మెకోలు, సమ్మతి. 

మతి. స్నేవాము, 

మెథునము, మిథున భావము, స్రీ పురు 

షులు కలియుట, 

మెదానము, బయలు, 

మెనము, మయినము గడ్డకట్టిన. జిడ్డు 

మెనపువత్తి, శ్యాండిలువ త్తి, 

మెపూత, ఒంటిమో(ద పూయుట్క కల 

పము 

మెముటి పు, ఒడలు మజచుట, పార 

వళ్యము, 

తమిళము 

అదికమ్, ఉయర్వు, 

మోొదిర్కి వీటిన దు 
(టు 

శెమ్మతీయాడు, 

వేలెళ్కారర్ గలిన్ త లెవన్, 

లింగమ్, మూ త్తిరమ్, 

మూ త్తిరవ్యాది, ఆడు, 

మేళళ్కారన్ . 

శేరు స్వరమ్, వాద్యం వగైరా ఇహైందు 

వరుదల్, శుతియిల్ కేర్, 

మేళంకట్లుదల్, రాగ త్రీన్ అమెప్పు, 

మెం 
యా 

ఉడల్ , “మెయ్, 

విర మె, 

ఒప్పుక్కొ_ళ్ళుదల్ , 

నటు. 

మెదానమ్, 

మెనంహ్క్ మెళుగువ తి, 
చా అవా 

కాసు 

'మెయ్మర తృల్క్ పరవళమ్, 
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కన్నడము [మెక 

నకలిగ నమూనా పం కి, మేలినపం కి, 
న్ జీ 

మేషరాశి టగరు, 

మేస్త్రీ ఆళుగ ళ ముఖండ, 

లింగ, మూ త, 

అతిమూత్ర, సుక, 

వాలగదవను, 

జతెయాగ్క సేర్కు బెసను, (శతి గొళిసు, 

సంగీతదలి, రాగ సమ్మేళన, 
య & 

మె శరీర, 

భమె ఆనులు వాత్తు, 

ఆంగీకరిస్కు నెం వేరిస్కు పహపొందు, 

సమ్ముతీ, ఆంగీళార, 

గె ₹తనం 

మైథున, సంగమ, 

జయలు, 

మేణ, "“మోూంబ వి, 
me =] 

కలప, నుగంధథ లేప, 

పార వళ్య, మెము దెత, 



మిము] తెలుయ 

మమలణువు, కవచము, 

మెల, ఆళుచి, ముటికి, మాలి న్య ము, 

ఆశేచమ్ము అంటు, మడుగుిళశానిది, 

"మెలపడు, (మేలవడు మెలనుతాక, 
మోటా లా య 

కాంతిత గు, 
౧ 

"మెళ సంత. మొంసాదుల విక యస్థానము, 

మైలుతు త్రము, జకమందు, 

మెవడి, సమ్మతి, వీధ ము, 

మెసామీ, నుహీసాక్నీ, గుగి అమువంటిీది, 

"ముం కొ, చిన్న చేట, మొంటి. 

"మొంండరి, (మొండి) మూరుడు పిడివా 

దము చేయువాడు, 

మొండి, మూరుడుు చేతులు కాళు వేని 

వాడు, ఖ్ " 

మొండెము, తేల తెగిన శరీరము తెగినది, 

ఖండము కబంధము, 

"ముకము, "మొగము, ముఖము, 

"మొక మెటుక, ముఖపరిచంయరము, కొద్దిగా 

'తెలినియుండుట, 

"మొక్క, "మొలక్క అంకరమ్ము కొలజత, 

లోపము, గాయము, పదును, తగ్గ, 

"మొక్కండు, బలినీనవా(డు, 

"వొక్క_టీండు, కఠినుండు, మూర్భ (డు. 

మొక్క_బజొన్న, జొన్న లోేనగు దినును, 

మొక్క_ట్లు, "మిక్క_ట్లు, "మొగముబాడ, 

మొక్క_పడు. భంగపడు, 

మొక్క_పజచు, ఓడించు, అవమానము 

చేయు, 

TD—54 

) 

తమిళము 

] కవచం, 

తీట్లు, ఆళువ్కు, శుద్దమిల్లాదదు., 

ఆశుద్దం తీండు, (పుకౌళం అట, 

ఇజెచ్చియె విర్ పచె సెయ్యుమిడమ్, 

మెలుతు తేర, ఒరుమరును, 
థాం అటో యు 

ఒప్పుక్కొ_ళ్ళుదల్ , అంగీశారమ్, 

సాంాణ్మిపోన్రదు, అగర్, 

మొ 

నీకియములమ్ొ, 

ముటాళ్, పిడివాదం సెయోబకన్. 
ట 

ముటాళ్ , శ్కాల్ యిలాదవన్. 
An) ల ౧ 

ముండమ్, త లైయిల్లాద ఉదల్ , 

ముగమ్, 

“సిడి, కచ. గాయమ్, టూరిన్మె. 

కొళు తవన్, వలు త్రవన్ , 

క డినన్ , మూర్క_న్ , 

ఒరువగ సోళమ్, 

ముగ జా డె, | 

(మొక్క, చెట్క_మ్) అవమొనప్పుడు, 

ఆడిప్పడు, 

ఆడి త్తు, వెరట్లు, అవనుది త్తు, 
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కవచ, 

మెలిగా ఆశెౌచ, అంటు అకుద, ' 
రగా థి 

మెలి గఅగు, మెలి గతొొడు, శాంతికందు. 

మకు త్తు, 

సమ్మతి, 

మహి సాశ్నీ, గుగ్షి అ అగరు, 

'సణవమర, 
౯ 

"ముండ, బండ్క బంటు, ముట్టాళ, 

కై కాలిలదవ, చింండ, 

రండ, కబంధ, 

ముత్తు. 

ముల్షుపరిచయ్య “ముగవరి కె, 

"మొల క అంకర, కుందు గాయ, 

బలితవను. 

కూర మూర, టాం ఖు 
ముసుగుబోళ , 

మొుగబాూ డె, 

భంగవాగు, 

సోలిస్తు అవమానమౌడు. 



మిక్కిలి ] తెలుయ 

"ముక్క... పోవు: భంగపడు, అవమొన 

పడు. 

"ముక్కు_.మామిడి, జీడిమామిడి, 

"మి క్క. అము, మువు-రత్వేమ్ము 

శౌర్యము, చ ద్ధత్యము, 

ముక్కు... బడి, (మొక్కు బడీ, చేవ తొ 

ప్రార్థన, 

“పంగ, (పురుపసంబ౦ధథ యమెన, 

(గ్రామ్యము ద్వా రమ్ము వాకిలి, 

“వందలు, (ముఖము పొరంభము, 

-వొంగకొ ను, ఆభిముఖనుగు, మొదలు 

పెటు, 
లు 

వంగ చాటు, "మొగముకొట్టు, వెగటగు, 

“మొగడ, మొగ్గ, 

ముగడు. ఇంటి నడికొప్పు, 

మెొగతిప్పు మొుగతిరుగు, సెన్యము 

_ వనుదిరుగు, 

“మొగ దల, ముందుఫెగము ఎదురు, 

"ముగ ఫు, హోరాదుఅలో కొలికిపూస, 

ముగమానికము, (పథాన రత్నము, 

“మొగమిచ్చుమొట, ఇచ్చకము ముఖ 

పీతి, వ-చనము, 

మొగము, ముఖము, ద్యారము,. 

దాజీ 

ణ్యమా, సంకోచము అఫివొ నము 

. చేర ఎదురు పెప్పలేక పోవుట... 

ముగ మోటమి, మోమోటమి, 

ముగరము, మొగ్గరమ్ము సెన్య 

వ్యూవాము, 

-ముగలి, “కేతకి, 

“వుంగవాకిలి, ఠలవాకిలి వాజారము 

తమిళము 

ఆఅవమదిప్పుక ల్లి "క్క? 

ముందరి, ముందిరి, 

బీరార్ తనె, 

వాయిల్. ముదల తువక్కు..మ్ ఆల్ 

సంబంధమాన్క పీట్టు వాశల్ 

ఆరంబమ్, 

తొడంగు, "నేర్ముగమౌగు, 

నే 

'తెవిటుు మటుక్కు_ మించ, అమి త 
6 లు 

పోజనమ్, అదికం, 

మొగు, 
౧ 

వు జాలి 

పిన్ దిరుంబు, 

ఎడిర్ , ముజ్బగుదిః 

ముగప్పు కళ్లు త్రీకా ెంగిలియిల్. 

ఇరుక్కు_౦ డాలర్ పో[నదు. 

ముక్య ర తినమ్, జాలర్ , నాయకమణి, 
జాతో 

ఇచ్చకమ్ ఉపచారచ్చాల్, ముగ సుతి, 
బాటే 

ముగపిరీది, 

ముగమ్ బాయిల్, 

సేసె, 
చలా 

తాళంపూః 

త "లె చాయిల్ , గర్బ్చగ్భృకా తిన్ హం: శి 
— అతి ఉల 
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కన్నడము (మోటు 

భంగ వాగు, హోనియాగు, 

సోదంవి, 

ముష;)._ర తే శౌరు ఖు దళం గార తె శౌర్య, క ద్ధత్య 

థి 

గండు భాగలు, (పారంభ, 

ఎదురాగు, పారంభమాడు, 

చెంుగు వెం, 
౧ ౧ 

మెనియ, శిఖర, 

యుదదలి దండు హిందిరుగు, 
@ రగ 

ముంభెాగ, ఎదిర్యు 

హీర దకొ "నయ దొడ్డమణి, 

ఊపచార వాక్య, ముఖ పీతియమౌతు, 

ముఖి, ద్వార, 

దాహీణ్య, సంకోచ, అఫిమొనడిందు 

వుంటాద మౌన, 

సేనావ్యూవా, 

శేదగి, 

త లెబాగిలు, హాబ్బ్చాగిలు నాజూర, . 



మొ ] తెలుగ 

"మొగవాడ, గోపుర ద్వారము, ఊేవుని 

ముందరి తెర. 

ముగవిీకౌ, ముఖవీణ, 

“మొగ "సల, 

ఇావడి, 

ఇంగ సాల తలఅలవాకిటి 

-వంగాళము, ముందుఫెాగము, 

మొగి, వూనిక, మొత్తము, 

"ముగిడించు. "మొగడ జేయు, 

ముగుడు, ముకులించు, 

"మొగుడుచు, "మొగడు, మోడ్చు. 

ముగులు, మేఘము మొగిలి, 

"మొగ్గం ము కళము వూవువిరియుటకు 

ముందుండు తాపము శరీరమును 

చిలికిల వంచుటు, 

ముగ్గవాలు. "ముగ్గవలె (విలువ ల) 
అ ౧ య 

వంగు, "మొగ్గ వేయు, 

మొగ్గు, వరపు, ఇష్టపడు, ఒజకవపు తూని 

తించ్యు (యు గ్గు నకు వాలు, 

మొటిక. మొఅక, తునుక, "ముట్రిక 

"ముటికాయ, "మొట్టి కాయ, తలమి6ద 

(వేళ్ళను ముడిచి కణుపులతో చిన్న, 

చెబ్బ వేయుట్క మొటు, 
ల 

"మొటిమ, యావనమున “మంగమున 

మొట్ట మొదట, చాల"మొుద లం, 

ముత, మిటు, వాకిటిలోపలి (పక్క 
ఎజి ఆ 
గోడ, 

తమిళము 

గోఫుర వాయిల్, గర్బగ్భ్ళవా త్రికా తిర, 

ముగవీకౌ. 

త లె వాయిల్ 4 

par] 

పిన్ వాంగల్ , మొగ్గు పోడ చ్చెయిదల్ , 

ముగుపోల్- మూడికిొ్క_ళ , 
౧ 

కెకూప్పి నమస్క్మా_రమ్ "శయదల్ , 

"మేగమ్, ముగిల్ , 

ముగ్కు మలర్వదిర్కుమున్. ఇరుక్కుుం 
౧ . 

తోటం, ఒడలై పిన్ పురం వశే 

తల్, 
జా 

ఒజద ₹€ విల్ పోల్ విశే త్తల్ , 

విరుష్పమ్్ తిరానిన్ ఒకుక ట్రిల్ ఆదిగ 

మూగ ఇరు త్రల్ + 

ముళీ, తుండు, 

త లె మేల్ కటు, వటడి, మొటు, 
కలా లు రు యు 

ముదన్'ముదల్ * 

మేడ్కు '"మొత్తె, వాయిల్ ఊళ్ పుర 

ఇ్చెవర్ , 

“పొతే ము నమూసహాము చేరిక కోలు, సిలు తమ్, 
ఆటీ య జూ 

టోకు, 

ము తించు, కొటించు, 
నాక లు 

ము తుంబడిశకెయ్, ఆడి, 
— 
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కన్నడము (మొత్తిం 

గోపుర ద్వార, దేవ రెదిరిన పరజా 

బాయియ వీకౌ, 

ముంగణ జటు, 
ల 

హుభూణి శె, 

ముకళి సు, 

ముకళిసు, 

జోడిను, నమస్కా_రమాడు, 

ముగిలు, 

మొగ, మెయన్ను పీందక్కె_ చాగిసు 

లాగాటవోకు పలి, 
వ 

వణగి సు, ఇచ్చె, (శానీనతే ప్రై “"పహాచ్చు 

రంగోలి, 

తుండు, "మఏసొంల సః 

“వదలరు, 
' ఉు 

ఆడ ఫు, మోద సె, 

బవాళ ముంచఛీత వాగి, 

ఎ తర్క దిబ్బ మనెయ మగ్గలెన గో జె, 
అట ౧ 

గుంపు, సీరళ ఒట్లాగి; థోక, 

బచెను, 



మికు ] తెలుంగు 
pa 

ము తు..కొటుః 
= €ం 

ముతుకొను. ఏడ్చు, దుఃఖిం చు, 
ఆఆమే 

ము తుకోళు, ఏథ్చులు, 

అటు లగి 

ముతులాడు. జగ డమాడు, 
pan +) 

“ముదలు, అది పూర్వము, మూలము, 

పూరంభము, వృతేమూఅము, మూల 

ధనము, (సంచి వందలు 

“వెందలుకొను, పార ంభించ్చు ఎత్తు 

కొను, 

ముదలు చెడు, పూర్తిగా నశించుః 

లు లు a 

"ముద్ద (డు, మూర్ధుండు, లావుపాటి
 చాడు, 

ముద్దు, మూథు (డు, లావుకొమ్మాలు నలి 

కినమ్రాను, పదును లేనిది, 

"ముద్దుపోవు, ముక్చు_పోవు, పదును లేక 

చాడిశేనిదగు. 

మొన, కొన చివర, అ(గమ్కు సెన్యము, 

ముందుభాగము, కూచ్చి పదునైన, 

చివరి ఫాగము, 

“మునకాండు, మొనగాడు, సేనాపతి, 

(పధానుయడు, శూరుడు, సనుర్ధు(డు, 

మునప్రు. వూనజేయు ఉంచు, 

“పంనంయు: పూను, చొచ్చు, కార్య 

మందు అగ్న మెయుండు, 

మొన్న. నిన్నటి ది నము న క ముందు 

- దినమ్ము 

ముప్పు. కీడు, చెలుపు, 

"మొపప్పె, మూర్జ (డు, బుద్ధిహీను(డు, 

“వరుయిలు, మేఘము, 

తమిళము 

ఆడి, మొతు, 
అనాలే 

అకు కణీర్ విడు, 
ల 

ఆకు, 

ముదల, మూలఅమ్, తువక్క_ము, 

డిన్ మూలమ్, మాలతో, 

తువంగుదల్ * 

పాల్ కొడుక్కు పశు, 

ఆడర్చి, అడర్ న, బళభుచవానః 

ద 

ముటాళ్ 
వ, 

ముటాళ్ , కూరె శ్రీయిల్లాదదుం 
(A) 6... 00 

వల్గవన్ , ద ళపతి, వీరన్, 

ఇడు, 

“పాటె యిల్ , “వెరునె గ 

చీటువ్క_ మున్షి యనాళ్ 

శిడుదల్, తీమె, 

ముటాళ్ మక్కః 
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ఎల్లాం డుం వూరావుం పాళెేగు, 

మున పడ్కె మున్ భాగమ్, పీర్ పగుడి, 

గటి 
లు 

ముని ప్వూ, న మొన శెయ్యుంబడి తూణు 

కో డ్రి, 

అళు, 

అంగలార్భు, 

జగ ళ వోకు, 

మర | మొదలు మూలభన్క, వృతీమూళఅ, 
-ఏలద "మొదలు, 

ఆర౦ఖిసు,ః 

వూర వోళాగు, 

వాలు కరయువ ఆకళ, 

దట్టం నిబిడ, భారవాదం 

మూర్చ “కాండ, దప్ముం 
డి ట్స 

చూపిలదు, వారిత విల ద, 
య య 

కాని అగ, న్నె చూపు, కూసు 

చూపాద కొనే, Ee 

బంట్క సేనాపతి, కూర, దశః 

ఎడెనొండిరు సాధి సు, శార్యకత్చేర. 

నాగు, 

నిన్న ౫ హీందియదిన, మొన్న, 

కీ ళు "కేడు, 

హాడ్డ, మందమతి, 

ముగిలం, 



ముక ] తెలుంగు 

“ముర, మోర, 

వుదరడు, (మోడు, “ముందు, 

యలు 

“మొరటు, మురటు, ముకక, 

మిరప, గులక రాళ్ల చదును శాని చోటు. 

మురయు. (మోయు, శలించు, (ఈశా 

ఇంచు, 

“ముర సు, మాటు, మూఢు (డు, 

ముర ళు, చిన్న చేట, 

ములు, ఆ ర నాదము, విగఆగా ఏడ్చుట, 
అటి ౧ 

“వెంటన, వంచన చేయు, పాంచ్కు వంచ 

కరుడు, 

“ములక, తక్కువ, న్యూనత, మాటు, 

ములక ము, మూర ము చాపము, 
Ey లు 

ములికో దుష్టుడు, కఠినము, దుష్ట స్త్రీ, 

మొలక వెరులు, మర్మరధ్వని, 

ములుగు. వక్క అణుఫు,ః 

“చంటి, మొల, 
అం 

ముతి. విణిగినద్సి ఆంగ పీన మెనదిం 
69 ~~ 

ముల, నీల, (ఆ సుముల్లు, చీకటి(పడే 

ములక, అంకురము, పుట్టుట, మూతి 

వ్యాధి, లేత, చెట్టు నిదే నము, "వెం, 

తఅలయొుత్రుట, 
అలాటి 

ములక తి, చాకు, 
pn) 

మొల కె తు, పుటు, మొల చు, 
అటి రలు 

మొలకొొలుకులు. బియ్య ఫురక ము, 

మొలతాడు, పురుషుల కటిసూ( తము, 

మొలకుచుట్టుకొను దారము పట్టు ది 

గాని వెండి బం గారుదిగాని, 

తమిళము 

ముం, 

“వఎంంరటుదు, 
౬ 

మురడు, 

మొరట్లుత రై, కల్మణ్ గళ్ పరవియ 

నిఅమ్. 

ఒలి తల్, 
pra =) 

మురడన్. 

నీరియముఆన్ొ. 

అకు ఫుశార్ చఇయ్ెదల్, 

వంజచనెచ్చెయ్, మోసళా.రన్ , 

క'ణజెచ్చల్, 

కెట్లవన్, తీయవన్. 

“మెంర "మొర ఎన్ను౦ ఒలి, 

నాయిన్ కొ లెతల్, 

అభా, 

ముంళు, అంగవీనమ్. 
€ 

ఆణి, తిరానుముళ్ , 

ముళె, పీజప్వు, మూఅనోయ్, 

కత్తి, 

ము'ళి ఎడు, ము'ళె త్తల్, 

జరువ౫ అరిని, 

అణాకయిర్ అదెఆళెకయిర్ * 
te య మా 
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కన్న డము ( మొల 

మారె, ముఖి, చెయి. 

| మోటు, ముదు 
అ 

జరటు, 

కఠిన హాెొల, 
mn 

నణమర, 
ta) 

ఆ ర నాదా ముర, 
ఆటీ 

కడిమె, న్యూనత, 

హాడతన్మ దుషతన, 
య లు 

దుష, (కూర, కటెహాణు. 

లు లు a0 

మర్శరభ్యని. 

నాయి బొగళు, 

మురిద, 

ఆంగ హీన వాడుదు, 

| మొశ్కై (తాసినముక్టు టొంక్క అదర 
కళ భాగ, 

అఆఅంకర, మూలవ్యాధి, ఎ ళ₹గిడ్, ఫీజు 

త లెఎతుం 
గ 

చాకు, 

హుటు, 
రో 

ఫురుషర ఉడుదార, దటి, 
లు 

లె ఉడుదార, 
ధ్ర 

బంగారడ 



ముల వేయు, విత్తనము వేయు, 

ములాము. బంగారు మొదలగువాని 

వూత, 

మొల. కందము, 

"మువ్వు, చూ, మోవ్కు అంపరము 

ముసలి. నీటిజంతువు, 

ముసలితోరణము, మకరతోరణము. 

-మొపహారించు, యుద ము చేయు, 

"మువారీ, ఓక బంపర నాళము, 

“బమువారు, ముద, 

మోకరించు, మో కాళ్ళ "పె నిలుచు. 

'మోశాళ్లు, జానువు. 

మాక, లావు తొడు, 

మోచేయి, 

చమూత,. బరువు, (మోతవ (గ్రామ్య 

రూపము, 

'మోదు. కొట్లు, "జబ్బతీయు, డీకొను, 

దబ్బు. 

మాచు,. వహించు ఎత్తి వళఠకనో తల 

మోందనూ వీపుననో తెచ్చు, 

మోడా. (పేమ ఇష్టము, 

మోట, సీళ్టుతోలెడి కపిల, ముతక, 

లా'వెనది, 

చసూతాొదు, మందుకి అత, 

'మోణగుబరి, న మ్మ కము, నమ్ముందగిన 

ఆసామి, 

మోదకము, కుడుము, లడ్డు, 

తమిళము 

ta 

బిడి నాటు, 
= రు 

మలామ్, 

ముటె, 
రట. 

ముల, 
రా 

ముద లై, 

మకరతోరణం, 

| పోర్ పురి, 

ఒరు పొన్ ్ననాణియహమ్, 

ముదిరె, 
యర 

మో 

ముళ౦ంగాల్ మేల్ నిల్ల్ 

'ముళీంగాల్,, 

ముళ ౦, 

బళువు ; శత్తం, 

ఆడి మోడల్, ఒనోడొ ను తాక్క_, 

శుమెత్తుకొొ_ళు, త లె మేలావదు ముదుగి 
రా ఎట య a 

లావదు తూక్కి_క్క_ళ్ళు, 

అన్ను, విరుప్పమ్. 

తణీర్ ఎడున్క_ం ఏ తమ్స్ మొరటు 
x) ' అటి ఉం 

శామాన్ , 

జ 
మరున్దిన్ ఆళవు, 

నంబిక్కె, నంబతక్క_ మనిదన్ , 

కొళక కు, లడు, 
ది 2 
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కన్నడము [ మోద 

సొంటద నూలు, 

వీజళాణిసు, 

బంగారద లేప, గిల్లుహోక, 

'ముల్లె, 

"మొళ క్క చిగురు అంకర, 

మున శి, 

మకరతోరణ, 

యుదమొడు, 

మొపారీ, 

మ్నుచె, 

మాూణకాలూర్ము నమిసు, 

మూభా కొలు, 

a ౧ 

మణ గ్, 

భార్య హోరు చారినువుదు, 

హూాడెయు, ధట్టిను, డిక్కి కొడు, 

వరిస్కు సోరు, పహోత్రుకొండు తరు 

వుదు, 

(పేమ, ఇప్ప, 

విశ్వాసార్హ, 

కడుబ్బు లడు, 
ళల 



జూద తెలుయగు 

మోదము, ముదము సంతోవము, 

మోదుగు, పలాళమను ఒకదినును ఇెట్టు. 

మూపరి, మోయు వాడు, 

“మోపాది, అపాయము, భంగము, 

“మో ఫు, మోయదగిన కట్ట, బరువు, 

మో పట్టు, (విల్లు) ఎక్కించు, 

మోము, “మొగము 

మోమోటము, ముఖ పీతి ఎదురు చెప్ప 

లేక పోవుట, 

మూయిను, బ_ల్రేము, ఒకపూట వలసిన 

భోజన సామి, 

మోరః మృ-గాదుల ముఖము, 

మూటబకు, "మొొంజుకు, మూర్గు (డు, 

"మోలము, (మోళ ము "మొలాము, 

మోవి, పెదవి, కు డు, 

మోవు, లేత ఆకల "ఫయలక మె త్రము 

“"ముంలక 

మాసము, (మోస, మోషు) వంచనము, 

దొంగతనము (ప్రమాదము. 

మాూసల. మోసాలు "ముగసాల్వ్య ముఖి 

మంటపము ఏ; ముందు, 

మాసు, (చూ, మోవ్లు, 

మోస్తరు, మాదిరి, 

మోనాము, అజ్ఞానము, మూర్చ, మనో 

వెకల్యము, 

మూవారము, యుద్ధము, న్య్యూవాము, 

మాహీంచ్చు 'పేమించు, 

హా కికము, ము తెమ్ము 
అంటి బాలీ 

తమళేమయు 

మగిళ్చి, సంతోష మ్, 

ఒరువగ మరమ్, 

(a 

అపాయము, బంగమ్, కెడుదల్, 

కుమ్మ బరువు, 

విల కటీయిడు, 
౧౨2 

ముగమ్, 

ఇచ్చకమ్, ముగ పీతి, 

సంకోచమ్, 

జరు చేశెన్క పోదుమొన ఉణవు 

పండంగలళ్ , 

వితంగుగ లిన్ ముగ మ్, 

ఎదిరిల్ 

మూడన్, ఆణినిలాదవన్,, 
వ్యకి! 

ఇయ్య మో తంగ మో పూళుదల్ , 

ఊదడు, 

ముల, తేళిర్ అరుంబు ఇళం0కిలె, 

“మోసమ్్ వంజెన్కె తిరుడు అపాయనమ్, 

ముగమండపక్క్ ముగచ్చాలె; 
మున్న్నాల్ , ఎదిరిల్ , 

ముల, 

మొదిరి, 

పోర్, 

ఇెదలి, 

i 

కన్నడము ( మారి 

సంతోవమ, 

పలాళ, ము త్తి గమరం 

మహర రువను, 

ఆపాయ, ఘాత భంగ, 

హోర తక్క పీండి, 

మారు అత్యుమాడు, 

ముఖ, 

ముఖ పీతి ముఖ దాఖ్నీణ్యః 

భత్య, సాహీత్య. 

మూర, 
షి 

ములాము, 

మాస 

పడళాలె ముఖమంటప ఏ ముంగ యె, 

| నవాంకర, 

కీ వో”, మోొదిరి, 

ల 
అజ్ఞాన ఫా మూర్చ, మనో వె కల్య, 

(భమినుు మూహీ సుం 

(ముత, 
టీ 



మాఢ్య ] తెలుగు 

మాథ్యము, ఆజ్ఞానము, 

మానము, మాటలాడవండుట. 

వాని, మాటలాడక యుండు (వత ము 

౫అచా(తు, 

వాళి, ని, కొప, (శేషుడు, న్ గ 

యందు కలవాడు, (చంద్రమౌళ్ళీ 

(మందు, చచ్చు, నొచ్చు, 

మగు. చచ్చు, (కీణించు. చెడిపోవు, 

((ముస్ట, ఇ 
(మబ్బు. మేఘము, మబ్బు, 

(మాక, (మాను, ఇాటుమౌాను. 
లు 

(మానుపడు, _స్పంఖించు, కొయ్య బారు, 

ని క్చేషుండగు, 

(a) 

(మింగు, కబళించు, నములక గొంతులో 

చేసికొను, 

(మింగుపడు, (మింగుడుపడు, గొంతు 

లోనికి దిగు, 

తమిళము 

ఆజీవిన్ మె, 

“శ్చీ్ళ్ళావుల్ ఇరు త్తల్ , 

ముడియిన్ ఉచ్చమ్, కొంజడెయిల్ 

చె త్తుక్కొ_ండిరుష్పవన్ శిరందవన్ . 

ము 
a” 

ఇటెందుప్నోగుం, నశి త్తుప్పోగుమ్, నొందు 

ప్పోగమ్, 

ముగల్ , మబ్బు, 

“మా 
మన 

మరమ్, 

గ 

తిమిర్ ప మయక్క_మ్ ఇయక్క... 

మిన్ మె, మందము, ఊణర్చియ(టు 

యె 
షష” 

మిళుంగ్కు మెను వాపి డామల్ 

మిళుంగు, 

మిళుంగుదలొ, మిళభుంగముడింద, నెం జిల్ 

షరంగుదల్ , 

4కి2 

నిగ యుళ గ (చం|జృనుళ్ళవ, 

నోమిను సాయు, 

సాయు హాళాగు, బీళు, 

మేఘ, ముగిలు 

మర, గిడ, 

అరెగణుు సోబుకణు, 
ణ ౬ 

స్తంథిసు, బెండాగు, ని శ్న్చేష్తవాగు, 

కబళిసు,ు నుంగుం 

గంటలినల్లి లియు, నుంగలాగు, 



(ముక్క ] తెలుగు 

ఆల్బు డు, 

ఆల్భృ ము, క్యు (ద ము, 

(ముగ్గు, ముగ్గు రంగవలి, తెల్లని పిండితో 
య 

ఆలంకరించుట, 

(ముచ్చిలు, దొంగలించు, 

(ముచ్చు+ దొంగ. (మ్య, ముచ్చు) 

(మొక్క; నమస్కరించు, వందనమొ-చ' 

రించు, 

(మొక్కు బడి, చావ పార ను ఒక ఏర్పా 

టుతో హడినది, దీక్షతో కూడినది, 

(మోగు, (మోయు, "ఇరిరయు, శపిం చు. 
యు 

(మోగుడు, చమూ గుడు, (మోత, ధ్వని, 

తమిళము 

ముం 
స 

కోలమ్మ “మొగు, 
(a) 

లతిరుడుదల్, 

తిరుడన్, 

మెం 
ల్ 

వంవిడుదల్, వణంగుదల్ . 

పీరార్ తిన వేండుదల్ , దెం 

ఒరుపక్క త్రిర్కుు శాయ్దల్, వెం గు, 

మో 
మవ 

ముళం గు ఒలి తల్, శతం పోడుదల్ , 

ఒల్సీ శ తమ్, 
జూ 

(మోడు, "“మొరడు, స్థాణువు, ముండి, 

(మోయించు, చప్పుడు చేయు, (మోయు, 

1మోల, ఎదుట, 

'మ్లుచ్భ దేళము, భారత దేశమునకు వెలు 

ముందమ్, 

ఓలిసయ్ుదల్ , 

ఏదిద్ 4 

మే 
౧0౧ 

చారత నాటియ్యు._ వెళియేయుళ్ల నాడు, 
6 య 

పలిబేశము, క ర్థుభూమి శానిది, 

TD—55 4838 

కన్నదమా [ మెచ్చ 

| అల్బ, త దం 

'రంనోలి, హిట్రిన రంగోలి. 

కడియం౫. 

కళ్ళ, 

కైాముగియా, 

(వోరైక్కె దీక్షుయింద మన వరికా' 

ఒందుక జె బాగు, ఒలవు మనదరిక 

శారిసు, ధ్వనియాగు, 

ధ్వని, 

కొరడా, న్దాణు, ముండ 

| బారిన 

(ఎదురు, 

భారత జేళద సహా నాడు, 



మ్లేచ్భ ] తెలుంగు 

మేచృభామ, మవామ్మదీయభామ, అన్య 

యంత్ర కారుడు యంత్రములు చేయు 

వాడు, 

యం తము, కొయ్య, ఇనుము, ఆయి 

మున్నగువాని చే నిర్మింపబడిన ఒక 

సాధనము, బీజాక్షర చ్మకము, తిరు 

గలి ఉపాయము, 

యం, ఆలయము, యం త శాల, కర్మా 

గారము, 

యత్మము, తయరో గము, 

యజరూను(డు, యజ్ఞము కేయుచా(డు, 

మగండు, (పభువు, కార్యక ర్త, 

యజమానురాలు, యజమౌొనుని భార్య, 

ఆధి ళారిణి, 

యజించు. యజ మునేయు, 
ఖా 

యజ్ఞము, యాగము, 

యజోపవీతేము, జం"చెము; 

Gy 

యజ్ఞ, యజ ము చేయువాడు, 
Se 

యతనము, జతీనము, (ప్రయత్నము, 

యతి, పద్యమందు వి(శ్రా మస్టానమ్ము 
_ థి 

నియతి, సన్న్యాసి, 

యత్నించు, (పయత్నిం దు 

యథాకమము, వరుసతప్పక్క (క్రమ 

ముగా, 

నిజమా; 

తమిళము 

చారక నాటిర్కుు శేరాద పిజమొలిగళ్ , 
లు 

యు 

ఇయందిరం సెయబవన్, 

ఇయందిరమ్ వీజాట్ఫరంగళ్ కొండ 

చక్క_రమ్, (ట్రామ్య _ ఏందిరం), 

ఆలె, 
| 

పయొనోయి, ఎలుంబురుక్కి వ్యాది. 

యాగం 'సెయ్బవన్ , పురుషన్ , ముద 

లాళి యశమానన్ , 

యజమౌొననిన్ మెవి. 

యాగం శెయ్దల్ , 

యాగమ్, వళ్ళి, 

వూనూల్ , 

యాగం ఊసియ్బవన్, 

ముయర్శి, - 

"మోన్వె తుబుని, 

ముయర్సి, నల, 

ముయర్ని సెయ్దల్,, 

వరి సెప్పడి. 

ఊణ్ మె, వాయ్ మే, 

424 

క్రన్నడ్ము (యణ 

, ముసల్మానర భాష, పరభేశీ భాష, 

యంత్ర మొడువను, 

కీలు యంత్ర కటిగా ఆనెకలుు కచ్చిణ 
€౨ 6౧. 

ఇ త్యాదిగ లింద మాడ ల్పృట సల 
౬ 

కరణ, 

యంత్ర ఛాలె, కారఖా నె, 

తశ్షయరోగ, 

యజ మౌడువనుు యజమానను, 
ఖా 

ఆరస్క కార్యక రె, 

గండ, 

యజమాన గి తి ఆధి కారిణీ, 

యజ మాడు, 
ర 

యజ, యాగ, ఇసి, 
షా లు 

జని వార, 

ఖా 

(ప్రయత్న, 

పద్యద వృిశ్రామస్థాన, నియతి, సన్యాసి, 

జతను కెలస, 

యత్ని ను, 

అనుక మదింద, సాలు తప్పి. 

సత్య, వాస్తవ, 



యథా ] తెలుగు తమిళము కన్నడము [(యష్కి 
వి 

యథాళ క్రి, శ క్తికితగినట్టు, చేతనైనట్టు, | శ క్రివ్క_ ఏృటవారు, తన్నాల్ ముడిన్ష శక్తి” తక్క, కైలావస్తు, 

ప్పడి. 

యథాస్టీతీ, ఎప్పటియట్లు, ఉండినది|మున్నాల్ నిలె, ఇరుండదు ఇరుందపడి, హిండిద్దహా గ, ఇద్దహా గె, 

ఉండినట్లు, 

నటు, యభేపము, 
0౧ లు 

యథో-చితము, తేగినటు. తక్క వాటు, తక్క_రీతి. 

యదృచ్చ. ఇష్టమునకు తగినట్టు, తనక విరుప్ప త్రీన్ పడి, ముయర్చియిన్లి , తర్చె తానాగ, తామే ఇ వ్ర తక్క, 

ఆనే ఆ పయత్నముగా. యలాగ. (ప యత్నవిల్ల దె, 

యమము. ఇం దియ ని గవాము, ఒక ఫులన్ గ లె కట్టుప్పడు శ్రల్, ఇరండు, ఇం|దియ నిహా, యోగదల్లి మొదల 

యోగాంగమ్ము రెండు జత, ఇర బ్ర, నెయ ఆంగ. 

యనుళము. యాగళము జంట, కవ. ఇరండు, జోడి, జదె, వోడు అవళి జవళి. 

యమలిక, జమలళిక, ఒక వాద్యము, ఒకు చాదియమ్, ఒందు వాద్య, 
ద 

యము సన్న్యాసి, వాంస్క ముని, తుని, ఆఅన్నమ్, ముని, * సన్యాసి, హుంససె, ముని, ' 

యమించు. ఆఅణంచు. | అడక్క్ వెత ల్, ఆడిమాడు, 
ర 0 6s 

యవని, యవనదేశ పు స్రీ యవన ప్పెణ్ , | దవన దేళదవళు, 

యవనిక, "తెర, వస్త, విశేషము, తిర, తుణి వై, | తెర్కె ముసుగ్కు 

యవను(డు, మవామ్మ దీయుడు, తో లుక మగమ్ముదియన్ , యవన నాటుక్కా_రన్ , | ముసల్మాన్క |గీక దేశ స. 
. € (9 థి 

యవన బేశీయు6డు, 

యళఃళాయు(డు, కీ రి శేషుండు, చనిపో | ఇజనవన్, పుగళ, మిచ్చమాగ క్రీ ర్రి శేష, తీరికొండవను, కీర్తి హోరిస్సు 
యి 

యినవాండు, ఉళ్ళవన్ . సవం 

యళఃపటవాము, డక్కాా, |సెబీయడక్యా, డమారమ్స్ బేర, డక్కె, నగారా, 

పుగ'శె పరవచ్చెయ్యుం బేరికై, 

యశస్క_రము, కీ రి కలిగించునది. ఫుగళ్ తజువదు, సర్ చెయిది, కీ రికొడువ, కీరితరువ, 
అతో అజ | వానే 

యళి'స్కాముండు. కీకి|పతీషలు కోరు | పుగళ్ లేడుబవన్ నర్ *పయరుశ్కాగ |  దొడ హె సరుకోరువను, 
అటి అ (2 

వాదం, / ఆశప్పడుబవన్ . 

యళన్వి. కీర్తిగల వాండు, పుగళ్ షెటవన్ కీ ర పటవనుం 
ఆలె శాలి డం 

యకస్సు, యళము, కీర్తి, మంచిపేరు, | ఫుగళ్, నల్ల ప్పెయర్. కీ రి హెసరు, 
అటో య శ అట 

యషి. చేతికజు సన్నకొయ్య, హారము | కెక్కో_ల్, మెలినకోల్ , ఆరమ్స్ కెకోలు, సణకటి ౫, హారద పేటు, 
ఈల అ స యి రా అ ఠు | 

పేట, శరడు, 

4క్ర 



రామి ] తెలుయు. గరమిశము =, కన్నడము  ( యమున... 

యామికండు, తలారి జాము పహారా |తలెయారి, ఇరవు కావల్ కారన్, నగర | తళవార, ఓలెళార, గ ప్రీయవను, 

వాడు, శోధె శ్కారన్ , 

యాయజూాకుండు, పలుమార్లు యజ్ఞము పల యాగగంళ్. శాయ్దవస్, | వాలుసారి యజ్ఞ మా డిదవను, 

చేయు చాడు, 1. | . 

యాయావరుండు. ముష్టివాండు,  'పిచ్చైశ్కారన్.. ..  వోషప్రాళదవను, కవళ క్క బందవం 

యాయావరము, ధాన్యమును యాచిం చెల్. పిచె ఎచేశాట్ పవన్. | ధాన్యదయా చ నె. 

చుటు ఆయవారము, . 

యావము, శారు మినుము, ల త్రుక్క కరుం ఊళుందు, నలుంగు. క రెజడద్ది ఉరుట కె, 

పారాణి, | 

యావజ్లీకము, ట్రదికియున్నంత కాలము. ఆయుళ్ ముళువదున్. | యావజ్జీవ, 

యు 

యు క్తముం తగినద్యి క్రూ డు క్రొ న్న దె తగున్లదుు ని యా యు మా న దు నుటొో తక్కు_దు, బెరనీద్క న్యాయ వాడుదు, 

న్యాయముతో చేరినది. (నోడు ఇేర్ నదు, 

యుకి, ఉపాయము, కూడిక, ఉపాయమ్ చేరె్క_. . 'ఉపాయ్య సేరికె, 

అటి ఏ | 

యుగళము, జత్కే యుగ్భము, (రా, | ఇరండు, ఇర ఫ్రై. ' జోడు ఎరడు, 

యుగ శి] డా 

యుగాంతేము, ప్రళయము, | ఊళి, పిరళయమ్క్ ఊలగ త్రీన్ ముడివు, (ప్రళయం 

|  సేర్నిరు తేల్, 
డి వి 

యుతము. కూడుకొన్నది. | శేర్ నిరు తల్, (సేరద,. 

యుద్ధము, కయ్యము, జగడము పోరా పోర్, యుద్ధమ్, వెం డె యుద్ధ, జగళ్ళ పశోరుం 

టము పోరు, . 
యువ, యువకండు, ఒక సంవత్సరము. | వాలిబన్ ఒరువరుడ త్రిన్ "పియర్, యువక, యౌావనదల్లి రు వను, యువ. 

| నాను సంవత్సర, 

యువతి, సీ వ య నులోనుండు మంగ, పరువప్పెణ్ స్రీ చయస్సి గ బంద హెణ్ణు, 

ఆడుది, ol] 

యువరాజు, రాజావమారు(డు, చిన్న ఇళంగో, ఇళైయరళన్ + . | యువరాజ్య చిక్క రాజ. 

రాజ్య. 



యామీ] కెలుటు 

యామికు(డు, తలారి జాము 

వాడు, 

యాయరయజూాకుండు, పలునమూరు యజ్ఞము 

చేరు చాడు, 

యాయావరుండు. ముష్టవాండు, 

కసా ఠా 

యాయావరము, ధాన్యమును యాచిం 

చుట్క ఆయవారము, 

యావము, శారుమినుమ్ము లత్తుక్, 

పారాణి, న 

యావజీనము, (బదికియున్న ౦తే కాలము. 
జు 

యు క్రమ, తగినది కూడుకొన్నది 
న్యాయముతో చేరినది, 

యు క్రి, ఉపాయము, కూడిక, 

యు కుడు తగినవా(ండు, 
అబీ 

యుగళము, జత, యుగ్భము, [రూ 

యుగ లి] 

యు-గాంత ము, (పళ్ల యము, 

యుతేము. కూడుకొన్నది 

యుద్దము, కయ్యము, జగడము, పోరా 

టము పోరు, 

యువ, యువకుడు, ఒక సంవత్సరము, 

యువతీ. త్రీ వయనులోనుండు 

ఆడుది, 

యువరాజు, రాజుపమారుడు చిన్న 

రాజో; 

కమిళ ము 

త'లెయార్సి ఇరవుళావల్ శారన్, నగర 

పల యాగగంళ్ శఆయ్దవస్, 

పిచ్వ్పెశ్కారన్ . 

ల్స్ పిచ్చెక్కేట్ పవన్, 

కఠరుం ఉళందు, నలుంగు. 

ఆయుళ్ ముళువదుకొ. 

యు 

లు 

ఊ పాయమ్, చేరె గ్రా 

తగునవస్ , 
య: 

ఇరండ్కు ఇరటే. 
మ్ 

ఊళ్ళి పిరళయమ్, ఉలగ త్రీన్ ముడివు, 

'సీర్ నిరు తేల్ 
aa) pa) 

6 అవి 

పోర్, యుద్ధమ్, వండే, 

వాలిబన్ , ఒరువరుడ త్తిన్ పియర్. 

ఇళంగో, ఇ లెయరశళన్ , 
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కన్నడము [ యువ. 

తళవారు ఓలెళారు గ సీయవను, 
నానీ | 

వాలుసారి య్యా మౌడిదవను, 

నోప్రాళదవను, కవళ క్క బందవం 

| ధాన్యదయా చె. 

|క రెజద్ది ఉరుటకెం 

1 యావజీవ, 
జ 

ఉపాయి సేరికె, 

"తక గ్రావను, 

' జోడు ఎరడు, 

(ప్రళయ, 

| శేరిద, 

యుద్ధ, జగళ్క హోరు, 

యువక, యావనదల్లి రువను, 

నావు సంవత్సర, 

శ చయస్పి"గ బంద "హాణు, 
౯ 

క్రి 
వు 
9) 

యువరాజ చిక్క రాజ, 

, యువ 



యూాధ ] “కెలుంగు 

యూథము, ఒకజాతికివెందిన పకు 

యోగము, అదృష్టము, ధాన్యము, కాపా 

యము, కూడిక చేరిక, మందులను, 

జీయువిధముు వేని చూచుట, 

(experiment) వ్యాక ర ఇనూూ|తే ము, 
విద్ధి, 

యోగ కాల్, 'అదృవ్రవంతుడు, 
oe) 

యోగి, సామి, 

చేయు వాదు, 

యో గా భ్యా సము 

యోగిని. యోగా భ్యాసము వేయు ప్ర 

యోగ్యము, తగినది, 

యోచన, ఆలోచన, చింతన, 

యోచించు, ఆలోచించు చింతించు, 

యోజన, కార్చు, చేరిక్క ఆమడ, పడి 

మెళ్ళ దూరము, 

యోధ, యుదము వేయువా6డు, 

యోధుండు, (రు, యోద్ధ] 

యోని, (స్తీ, చివ్నాము శారణము, 

గని, 

యోహమ, యోష్కిత . ర్రీ 
యి 

యాగ పద్యము. సమకాలమును (యుగ 

పత్ ) చేయుఫావము,  * 

తమిళము 

యూ 

ఒరు ఇవతె శేర్నవెగళిన్ కాటన్, 
బవ Oa లు 

యో 

ఆడిరువ్షమ్, ఉపాయమ్్మ్ పేర్ క హాం 

మరునుగ ₹ తయారిక్కుంముటె, 
య దె. 6... 

పిరయోగమ్స్ ఇలక్క_ణ తీల్ నూ తి 
ఆలీ నాట 

రమ్, విది 

ఆదిరుషశా్కారన్ , 
రం 

మునివర్ , యోగ త్తినె సెయ్బవన్ . 

యోగ తీనెసెయ్యుం పెట్ 
బి మ 

యోగి యం, తగునదు, 
౧ ది 

యాచనే, చింత నె, 
రైలాలా వూ 

యోచి త్తల్ , చింది తల్, 

సేర్ క; పత్తుమెల్ దూరమ్, 

పోర్ విరన్ , 

“పెళ్ కలీ, 

ప్పిన. 

యా 

సమశాల త్తిల్, ఒనుకూడి వరువదు, 

కాయ్ గె చేర్ న్లు ఆగువదు, 
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GC 

అదృష్టం ధ్యాన, ఊపాయ సేరికె 
కుివధయోగ, (పయోగ, వ్యాక ర 

ణద నూత విధి, 

అద్భృషప్టవంతే, 

స్వామి, జోగి, యోగ భ్యాసమాడువను, 

యోగిని, 

యోగ్య, తక్క_దు. 

యోచ నె, చింత నె. 

ఆలోచిసు, చింతిను, 

రచ నె సేరిక్కె కూడినీరువదు ; శావుద, 

వాతు మెలం, 
అణాల మా 

యోభ ను. 

యోని గణ, (వుక్కు. 

ఒందేసారి బరువ, 



కాగి ] తెలుగు 

యోాశికము, యోగమువలన కలిగినది, 

యౌాతవము, (అశెసుు మూర, తూము 

-"వందలఅగు కొలత, మొనము, 

యౌావతము, యువతీ సమూహము, 

యావనము, మంచివయ స్ఫు, 

ర, ఓరియను నర్భమున వచ్చును, (ఏమిర, 

రార...) రా, 

రంకు, దుష్ప9వ ర్రనము, 

రంగము, యుద్దభూమి, నాట్య భూ మి, 

'శీరంగము, (ప దర్శనము వేయు 

చోటు, 

రంగరి, రంగార్కి రంగులు వేయు నాడు, 

రంగరించు, రంగలించ్చు నీటితో 

మర్తించు కరగించు, 

రంగవలి, (ముగు, 
య ౧ 

రంగాజీవి. 

జీవించువాండు, 

రంగు, శాంతి, వర్గ్ణయ్సు వాయ, 

రంగుల రాట్నము. (చూ. ఆఅ, 

రంగుగ, చక్కగా, నాంపుగా, 

రంగోపజీవి, (చూ. రంశాజీవి] 

రంజకము, ఇంగిలీకము పొడి, ఆనంద 

కరము, 

రంజవ6డు, రంజంపజేయువాండు, రంగు 

వేయు వాడు. 

రంజనము, రంజించునడిం 

నటు(డు, చి తరువులు 

(వాయువాండు, నాటకములాడి 

తమిళము 

యోగ త్తీనాల్ అగువదు. 

త రాకు, 

మరశ్శాల్ , ఆళవు. 

ఇల్ గలిన్ కూట్రమ్. 

నల్ల పరువమ్, ఇళ మె, 

ర 

6 ఏణా* వెన్నుం పోరుళిల్ ఉపయో 
రతి ~- 

కట నడ తే. 
మక చై 

ఫోర్ కళమ్, “నూ ద్ క్ష మే.డె, కాటి, 

తిరవరంగము, ఆట్లం ఆడుం ఇడమ్, 

కాయం పోడుబవన్, 

ఏీరుడన్ కలము, కలె త్రల్ , 

కోలమ్, “ముగు, 
౧ 

నిజమ్, వరమ్, శాయక్, 

ఆశ గాగ న(నాగ 

ఇరంజకమ్, 

కూాడియదు, 

శాయం పోడుబవన్ . 

| మగిళి, తిజువదు, సంతోపక రమానదు. 
బే . | 
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తులాకో్క్క_ల్ తూంబు 

ష(టు వాయ్ వు రు 0 దు, 

తూళ్ళొ అన్ను, సంతోవమళిక్క. 

సంతోషం ఆలిప్పవన్ , ఇరంజకన్, 

కన్నడము [రంజ 

(తాసు, మళ, అళతి, మౌనపా, తె, 

యువదియర సమూనా, 

ఒ లెవయస్సు. 
య 

ఎవ ఎలా ఎల ఎందర్భ్యద సంబోధథక 

అవ్యయ, 

హగోదరతన, 

యుదబూమి నాట్యర౦ంగ, శ్రీరంగ 

శతం (పదర్శనడ వ 

రంగారి బల్లి గార, 

సరువకిజొడ్డా, సుణ్ణ ఆవుడశిణె వాచ్చు 

అథ వాజేను, ఆవుడశెణ సేరిసి 

కూడిసువదు, 

రంగోలి, కోలన్, 

నట్క చిత కార్య నట్టువదవను, రంగ స్థఆ 

దింద జీవిసువ్క వేష ధారి, 

శాంతి భాయెొ, బల్లి, 

| వెన్నాగి సొన సాగి, 

ఇంగశీక్క రసనీింధభూర, ఆనందకర, 

రంజని మాడువ, బల్లి గార, 

రంజని, 



రంద)' . "తెలుప 

క్రీ 
రండ, దుస్దస్త* 

రంతు, రతీ క్రీడ, ఆట, వినోదము 

రంధి. చెడుగు పోరు. 

రం[థము, 'బెజ్జము, నందు పొరపాటు, 

దూజు, నింద, 

రం, ధా శే న్వేషి. త స్నలు వెదకు వాండు, 

రం పెలాడి, రాతునివంటి త్తే 

రకము, దినుసు, మేలెనది, ఆంద మెనది. 

రక్కు_నీ. రాక్షసుడు, రాకునీ, 

రక్షొ_ను, వర్గి ల్లు, తేలుకొను 

రెక్కలను, 

రచ్చణావిడి, పడిమందిచేక ఊరినడిమి 

వావిడ్తి కచ్చేరి. 

రజకుండు. చాకల వాడు, 

రజతము. పెండి, హోనము, 

ఏను(గుకొమ్ము. 

తెలనిది, 
య 

రజతా। ది, చెండికాండ, క లాసము, 

రజని, రాత్రి, పసుఫు, 

రజస్సు, ఒకగుణము, దుమ్ము; పుప్పొడి, 

ముటు, 
లు 

రజస్వల, ముటుది, 

ఈం + 

రజా, “సెలవు, విడుపు, 

రజ్ఞావు. (తాడు. 

తమిళము 

కెటనడ తె'యుళ పెణ్ , 
ళం వా mm 

రతి, వినోదం, అట్టమ్. 

కెట్టదు తీమె పోర్. 

ఇరందిరమ్హ్ దువారమ్, 

ఆవదూటు. 

విళ గళ తేడుబవన్, పళి లేడుపవన్ . 

"శెం డెక్కారిఅరక్క సెల్ పో[నవళ్, 

పీలే తవటు, 

వై, అళ -గానద్యు రగమ్, 

పొదుమండపమ్్ మన్లమ్, ఊర్ నడువిల్ 

వావడి, గి రామచ్చావడి, కచ్చేరి, 

వణాన్ , 
ల 

వెళ్ళి, చెణ్ మెయానదు యాని 

క్ 0బు, 

ఇరవుం 

మూన్లు9 తన్ మెగళీల్ ఒన్లు9 పుష్చు 

తికా దూని, తూమె, 
అటే యా 

ఫుష్పువతి. 

విడుముగె, 

కయిర్, 

రజ్దులాడి. వ్యర్థముగా మొటలాడునద్చి | వంబు “పీళుబవలళ్ , తన్నెప్ప (టీ 

“అక్క సుతి భేరురాలు. 
pam) 

రజ్ఞాలాడు, వ్యర్థ భాపణు(డు, ఆత్మ స్తుతి 

పరుడు, 

రటనము, శబ్దము, (మోతీ, ధ్వని, 

రట, నిందింపదగినది, 
లు 

ఆటం నింద దూణు, ఉపద్రవము, 
లు క్ష 

రడి, రూ, రడి, కెడి, 
a య 

ప్రుగళ్ ద్దు పేశుబవల్. 

వంబు పేళుఎవన్, తన్న పుగళ్స్లు 

క్రొల్ బవన్ + 

ఒల్కి శ తమ్, 
అలాల 

నిన, అవదూజు, ఉపదిరవమ్, 
యు యు 
6... 

రెడి, 
Gs 
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కన్నడము (రడి 

క్స్ 
దుష్ట! 
రత, క్రీడ ఆట, వినోద, 

శేరు పోరు, 

కన్న, సందు, (పమౌద, దూరు, 

తప్పుమౌా త్ర నోడువను, 

జగళగంటి, రాతుసిం 

దినున్కు చెలువాదురదు, 

రాక్షస్క రాతసి, 

వర్థి ను; బాళ్సు బెళి, 

ర చ్చ వావడి, 

ఆగ 'స, మడి చాళ. 

బెళ్లి, వోార్క, బెళద్కు ఆనెకుదాజె, 

బెళి బట, కెలాస, 
౧ లు ర 

రాతి, ఆరిహణ, 

రజోగుణ, ధూళి, పుష్పుభూలళి, ముట్టు, 

రజా, 

మగ, 
౧ 

బాగ ళుగాత్తి వారటగి త్తి జంబుగారి, 
అట అంటీ 

జంబగార, వర ఫొావమక, క వల్. 

శబ్ద, ధ్వని, 

' 'రటు, ఆగిరువ, 
చ్ 

దూట్సు నిందె, 9 పదవ, 

రడి, రెడి, 
ఢవె యణ 



రణ ] తెలుంగు 

రణము, యుద్ధము, (మోతే, 

ర కము, నెతురు కంకము కంకును 
టు అ. 

పున్వు, రాగి ఎఅు పెనది, ఆను 

రాగము గఅడ్కి రంగు వేయబడినది, 

రకాంగము. కుంకుమను పగడము, నలి, 
0 య 

ర కి. రాగము, అనురాగము వీడు స్వా 
అలీ 

ర స్యము, (నాటకము ర కికటినది, క్ 

రకిమ, ర కవరము, 
టి ఇటీ బి] 

రత, రతీణము తాయొతులోనగునద్కి 

మంత్రించి "నెత్తిన పెట్టు విభూతి, 

అకు. * 

రక్షకుడు. రతీంచు, 

రక్ష నేకు, వాడునట్టి ఆయొత్తు, 

రక్షణము, రవఖీంచుట, కాపాడుట, 

రశతూాధి కారి. పోలీసు అధిశారి, 

రగులు, మండు, 

రచయిత, గంథక ర్త, 

రచిత ము, (వాయంబడీనది, 

రచ్చ. కాజమార్షము నలుగురు కలియు 
మండపము, చెట్టుసీడ, కఅక అమ్ము 

కలహము, గోష్టి, 

రచించు, (వాయు, 

“తము 'సభానముంటపము. రచ్చుక్ ట్ర సభామం 

రణరంగము, యుద్ధభూమి, 

రకము, సురతీము సంయోగము, మెథు 

నము, 

రతి, సురతేము మైభునము, మణుగులో 

ఇరువదియైదవ భాగము తూనిక్క 

TD—56 

తమిళము 

పోర్, ఒలి, 

రత్తమ్, కంకమమ్, కంకమప్పూ, 

శాయం పోడప్పటదు. 
ఉట 

కంకముమ్ పవళమ్, మూ కై, 

అన్ను నాడగమ్, న నాం న ఇసు 
G 

క్కి_న్లరదు ఎన్ల పోరుళిల్ ఉపయో 

గిక ్క_ పృడుమ్, 

ర తనిజఅమ్ు, 
బట 

కాప్పు, తాయత్తు, మంత ంపోట్ల తిరు 

నీర్ అరక్కు_, 

రతుకన్ , పాదుశాప్పవజొ, 

అశాయడతు, 

|కాఃల్ ఆదికారి. (పొలీస్) 

ఎటిీ. 

వరిదల్ , ఎళుదుదల్ , కట్రుదల్ 3; పూ 

మాలె కటుదల్, సేరల్, 
ర (a) వలీ 

ఎళుతాళన్, 
బాట 

ఎళుదప్పుట్టదు. 

పొదుముండపమ్్స్ మరనిళల్ , కఅగమ్, 

పోర్, నోప్ టి, 

ఎళుదు, 

వమునమ్, పటిమ నమ్, (నమ్, పట్టిమ న 
పోర్ కళమ్, 

ఇర తినమ్స్ మణి, 
అటి 

సురత మ్, పుణర్చి, శంయోగమ్, 

సంబోగమ్, 

సంభోగము మణంగిల్ 25 మ్ బాగమ్, 

ఒరు ఎడె అన్ను, 
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కన్నడమా [రతి 

రణ, యుద్ధ, 

రోంకు మె, రక్త రాగ, ఆమ ॥ కను 

కుంకుమ వావ క్కె తేగణి, 

రాగ, అనురాగ, సార స్య, 

ర కదబణ, 
వ ఆ 

తాయత్తు మంతాతుత్వె మంత్రిసిద 

విభూతి అరగు, 

రశకీసువను, 

తాయతు, 
a 

రతు కౌ, 

పాలీసు అధి కారి. 

వీ యు. 

నిర్మాణ, సేరిసువుదు, 

(గంథ కార, 

బరెయల్స్పటదు, 
లు 

రచ్చె రాజమొర్యు ఎలరు సేరలు 
0 య 

నముంటప్క కలకల ధ్వ ని కఠఅహ, 

నోషి, 
లు 

బరెయు. 

సభామంటప, 

యుదభూమి, 
థి 

రత్న మణి, 

మెథును సంభోగ, 

నురత్క, మెభును మణదలి ఇప్ప తీయి 
చాటు య జాత 

దనెయభాగ్య అళత్య అనురాగ, 



రక్న ] తెలుణప 

అనురాగము, - - FE 

రత్నకంబళ ము, బిపానీ,. ' 

రత్నగర్భ. భూమి. 

రత్నము, రతనము. 

రత్నాకరము. సము దము, 

రత్నావళి, రత్నములు పొదివిన వారము, 

రత్నాకరుడు సము దుడు, 

రథము, తేరు అరదముః 

రథాంగము, రథముయొక్క_ అంగము, 

చకము, చఢక్రవాకప కీ నిష్ట 

చక ము, 

రథిక డు, రథము నెక్కి యుద్దము చేయు 

వాడు, 

రథిని, సేన, 

రథోత్సవము, తేరు తిరునాళ్లు, 

రథ్యః రథసమాహమ్సు రాజమౌర్తము, 

రదనము, చేదము, పల్లు, దశనము, 

రద్ది,' అల్లరి, రద్దు. 

రద్దు, అల్లరి, తుడిచి వేయుట, (తోని 

వేయుట. 

రప్ప, * రాయి రప్పుి పనికిరాని వ సువు, 
అలీ 

రప్పించు, పిలిపించు, వచ్చువట్లు చేయు. 

రభసము, వేగము సం భమముతోడిి, 

నంతోపము, కోపము, 

రమణీయము. అంద మెనది, 

శ సుందరి, 

రమారమి, నుమార్కు ఇంచుమించు, 

రమించు, రమియించ్ము (క్రీడించు. 

రమ్యము, అందము, ఇంపు, 

రయము, వే*ము, (పవానాము, 

తమిళము 

ర త్రినక్క0బళ మ్, 

జామి, 

షర టినమ్, 
అనాలి 

కదల్ , 

ఇర తినంగళ్ ఆమెన ఆరక, 
నం! డారు 

'సముదిరన్ 
లు 

తేర ఇరదమ్, 

చక్క_రకొ, ఒజు పరవె, తిరుమాలిన్ 

చక్కు రం, 

తేరల్ నిను) పోర్ సెయ్యుబవన్ 
Go 

పడే, సేనె. 

తేర్ ఉత్పవమ్, 

తేర్ గళిన్ ము తమ్ "పెరియ తెరు, 

పల్, 

కూచ్చల్ , 

కూచ్చల్ , తుడై త్తల్, 

పయన్ పడాద పొరుళ్, ఉదవాద 

పారుళ్ , కల్లుం మళ్లుం, . 

కూప్పిడు, వరుంబడి చెయ్, 

పడపడప్టు, వేగమ్, కోవమ్స్ సీన్, 

"పెణ్, అళోగి, 

అళ గానదు, 

సుమార్, కీట తట, 
కు విరు 

సంబోగ మ్ చెయ్. 

రమ్మియమ్స్ ఆళగ్యు ఎళిల్క్ ఇన్ బమ్, 

వేగన్, చెళ్, 
య ౬ 

42 

కన్నడము [రయ 

రత్న కంబళ, 

భూమి. 

రత్న, 

సంద్ర, 

రత్నగళ న్ను ఇట్లు మొడిద హోర, 

సము ద, 

రథ లేరు, 

రథద ఆంగ, చక, చకచాక పక్షీ, 

రథదలిదు యుదమాడువను, 
యది థి 

సేనె, 

తేరు, బాత రె, 

రథభగళ గుంపు, రాజమౌర్ష, 

రద, వాల్లు, దిశన, 

గొందల, 

గలాశ ఒరసీ వాక, కెడన్రు హోళు 
మాడు 

క్ "కల సక దదు, ఖు కెల గ్రా బౌరదద్దు 

క రెగళిస్కు బరవహోా7”మౌాడు, 

రభ స, సం భమ కోప, సంతన, 

చెలువ, స్రీ 

చందవాదుదు వెలుచాదుదు, 

సుమారు, “"హచ్చుక డిమె, 

రమిస్కు సంభోగ మాడు, 

రమ్య, చెలువ్ర్కు ఇంపు, 

'వారివ్రు సెళెత, వేగుళ్ళ, 



రయి] తెలు 

రయిక. రెక, రవిక, స్త్రీల కంచుకము, 

రవ, క్రొద్కి తునుక, సన్నతునుక, 
యి 

రవంత, గోధుమరవ, నిషురవ, 

రవము, శబ్దము ధ్వని, ఉలివు, 

రవరవలు, అట్రిధ్వని, కాంతి మనఃస్పర , 
థి 

రవసెల్లా. సన్నవ్యస్త్ర, సము, 

రవళి, ధ్వని, అంచిరవలి, 

రవాణా, పంపుట, తపాలు రచాక్షా, 

రవులు, రగులు, నిష ఆంటుకిొను, 

రళ్ళి, వెలుగు కాంతి, సూర్యరశ్మి, కిర 

ఇమ్ము పగము, 
౧ 

రసజ, నాలుక, 
షా 

రసజతం గుణమును (గహీంచు సవా 
జా 
దయత, 

రసజ్ఞ (డు, రనీకు(డ్కు పండితుడు గుణ 

గ్రహణ పారీణుండు. 

రసన నాలుక, 

సము, పాదర సము, జలము, సారము, 

నవరసములలో నొకటి, చారు, 

రసవాదము, ర సవిద్య, పాదరసము 

జేయు విద్య. 

రసా'భా సము, పాడు వేయుట, 

ధ్వంసము. 

రసాయన ము, నుందు, 

విరసము, 

రసాయన శాస్త్ర 

రసీ, -వీము, (చీము పటినది 
ల 

ము, కెమిస్ట్రీ), 

రసిక, చెజకు పాలు, మజ్జిగ తో కొన్ని, 

చేర్చిన పానీయము, రనీకు రాలు, 

రనీకత, రసజ్ఞత, 

రసికుడు, రస (డు ఎక్కువ గానిందార్థ 

మున _్ర్రీలోలు డు 

తమీరమా 

రవిక్కెాం జాకెట్, 

కొంజక్కు గోదుమ రవె, 

ఒల్కి శ తమ్, 
ట్ల 

రవరవ ఎఏన్నుం ఒల్కి ఒలళీ, 

| బల కిలందిన్ జలిః 

॥ అనుపషుదల్ ‘ 

ఎర 

ఒళి; వెళిచ్చమ్, కదిరవనిన్ ఒళి. 

చాకు. 

గుణతె అటియుం నల పణ్బు, 
( య 

రనీకస్, ప్రులవన్, నల్లదు 

ఉం 

అరిఇాన్ , 
అ 

చాకు, * 

పాదరసమ్స్ నీర్, సారకమ్క్ ఒన్నదు 

రసంగ ళిల్ ఒన్లు), రసమ్్ శారు, 
ఢసె 

పాదరసతుడన్ తేంగం తియారిక్కు౦ 

ఆణివు. 

పాళ్ పడు క్రల్, నాళ మ్, 

ర'సనురును, 

"వేదియియల్ , ఇరసా యననూల్ , 

పుణ్లిల్ చీళ్, కీ, శీకో త్తుక్కొ_౦డదు. 

కణుంబుప్పాల్ ర నిక రనిక్ము. 

| క్కూ_డియ "పెణ్ 4 

రనిక్కు_ం౦ భన్ మెం 

రనికన్, (శాదారణమాగ సెక్లాశే 

ప్పడుబవ నె చేడి-కె,_ యాగ చొల్లు 

వదు గ్ర్రీలోలన్, 
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కుప్పస్క కంచుక్క జూ కెటు, 
లు 

| స్వల్ప కటువు సణ్లతుండ్కూ నోధ్ర వె 

శకిండదకిడి, 

| శబ్ద ధ్వని. 

రవరవధ్వని, శాంతి, 

నణబ కు 
ఇట 

మంజీరభ్యని, కింకిణీ స్వరం 

రవానిసు, కళుహిసు, 

జళ7” ఊరియు, హాత్తుకొళ్ళువుదుం 

శాంతి, నూర్యకిరణ, వాగ, 

చాలి, 

గణ) గ పీ నువ శక్తి సవ్భాదయ తె, 

రసిక, పండిత, గుణ|గవాణ పారీణను, 

నారలీిగె, 

పాదరస నీర్కు సారు సార్వ నవరసగ 

ళల్లి ఒందు, 

రసవి జ్య, పాదరసదింద బం గార మాడు 

వద కలె, 

హాళుమూడు, విరస, ధ్వంస 

రసాయన, యు పధ. 

2 

రీవు, 

కబ్బివహాోాలు మబజిగముంతాద మిశ్రమ 
జ 

పానీయ, రసజై; విదుషీమణి, 



రశీం ] తెలం 

రసేం(డము, పాదర సము, 

రసా. చారి, 
pan) 

ర సు, వ సుసామ గి, సంచారము, 
జాల =O 

రవాస్యము, గుప్తము, ఏకాంతము, మంత 

నము, మూండవవానికి తెలియనిది 

సైగ, 

రహి, ఆనందము, అందము, విధము, 

రహించు. రహీయించు వరిల్లు, (పశా 

శించు. ? 

రహితము, విడువ రబ డిన ది లేవండ, 

షొమినహాయింపంబడిన ది, తగ్గించుట, 

రా, రయొక్కు, రూ, ఏకవచననుందు 

(పయు కృము, ఏమీర్యు ఏమిరా, 

రమ్ము, ఇటు రా, 

రాక, వచ్చుట, ఆగమనము, రాకుము, 

రావలదు, (మదరాసు తెలుగు 

రాశాసి,. రాతుసి, రాకును(డు, 

రాకిడి. రాకడి, జడబిళ్ళ. 

రాకుమారు(డు. రాజకుమారుడు, 

రాకొటు, * రా” అని పిలుచు 

శాతసము, ఆతిదారుణచర్య, ఆమాను 

షమ్కు బలాత్మా_ర వివావాము, 

రాగము, సంగీతిమునందువచ్చు రాగమ్ము 

ఎజుపఫు రంగ్కు అనురాగము, (పేమ 

అందము, కోపము, 

రాగి, తమిదలు, తామ లోహము 

ఆశంతవతుముు అనురాగ ముగలద్ది ప్చ్ 
(పేమగల వాడు, 

తమిళము 

పొాదర సమ్, 

వళి, పాదై, 

ఇరసు పొరుళ్ గళ్, శేసెయిన్ 

ఉణావై, శంచారమ్, కూట్టువర్లమ్. 

రగసీయమ్, శని మె ఏగాందమ్, జూడె, 

ఆనందమ్, అళగు, ముటె, వణమ్, 
దా 23 

ఒలివిళు, తిగళ్ , వలు ల్తీల్ , 

రా 

వ్యా ఏణా, ఏనం పారుళిల్ ఉపయో 
(గ్ న) 

గీక్కు_ప్పడుం సాల్, 

వరుగ, 

ఆరక్కు_న్ . 

జడెవి ₹, 
ర ఇదం 

ఆర కుమూరన్ , 

వా) వను ఆల తల్, 

ప్పుడు త్తి తిరమణం 

కటాయ 
(a) 

“శెయ్దు 

ఇశైయిల్. వరుం రాగము నిజమ్, 

సివప్పు. అన్ను, కాదల్, అళగ్గు 

కోవస్, ఎలళిల్ , 

సెప్పు ఉఆలోగమ్, అరళశమరమ్్స్ అన్ను 

డైయవన్, సోళమ్, 
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పాదరస, 

ర "సె దారి, 
అవాలి 

వ[స్తుసామ (గ సంచార, 

ఏళశాంక, రహస్య, సన్నెమూడ మాతా 

డువుదు సమాలోచె, 

ఆనందా బగ చెలువు, 

బసు, వరి సు, పకాళిసు, ధి 

విటిరువుదు, ఇల చె, కడి వెయాగి, 
6 ౧౧ 

బా, ఏనలె, బారో, ఇల్లి బారో, ఎంబువ 

ఆర బరువ ।; పతీంయ,. 
ధి లలి 

బరువుడ్క ఆగమన బర చేడ, 

రాతనీ, రాతుస, 

రాకా జడెబి శే. 

రాజకుమార, 

“బా?” యెొన్ను, “బా” గటు, 

ఎ బె 
అతిదారుణ చ ర్యె, అమానుసప్క బలా 

సంగీత ద రాగ, కెంపు; (పేమ, చెలువు, 

కోప, 

రాగి ఈమ, అం ఇ అనురాగ, ఇనియ; 



రాగిం ] “తెలుంగు 

రాగించు. రాగిల్కు రంజిలు, థోఖిలు, 
cn య (at) 

రాగులు, తమిదలు, 

రాచిలుక. చిలుకవొర, రామచిలుక, 

అటి 

రాచ, రాజసంబంధ మెన, 

—0 

రాచ కార్యము, (పభుత్వ శార్యము, వ్యవ 

హారము, 

అటో 

రాచకుజు పు, (పాణాంతే క "మేన మహో 

(వణము, (వీపును రాచపుండు, 
mi 

ఛాౌాచు, ఒరనీకొను, వెజచు, అలుక, 

రాజకము, రొజుల 'సమూవాము, 

రాజకార్యము, కాచ కార్యము. 

రాజదండము, రాజాజ్ఞ, రాజు విధించు 

శిక్ష, 

రాజధర్శము, రాజనీతి. 

రాజధాని. (పథాన నగరము, 

రాజనము. రాజనాలు, ధాన్యవి శేషము, 

రాజనీతి, (పభుత్వసంబంధి శాస్త్రము, 

రాజన్యకము, మ తియ |పభువుల గుంపు, 

రాజన్యుండు, ఉ త్తమ మతియ (పభువు, 

రాజమౌర్లము, (పథానవీథి, రాజవీఖి, 

రాజయత్మ ము, తృయరోశేగము, 

రాజయోగము, ధ్యానవిధానమున సులభ 

విధానము జీవితీమందు చాలమంచి 

శాతము రాజగునట్లి అదృష్టము, 

రాజరి, క్ష తీయబుపి, 
మ్ 

రాజవీథి, పెద్దవీథి, 

రాజసభ, రాజుయొక్క సభ, న్యాయ 

సభ, 

రాజసము, గర్వము ర వచోగుణము వే 

కలుగునది, 

తమిళము 

ఆళగియ, 

చోళ న్, 

ప ర ళీ పంజవర్గక్కి.. 

అరళసంబందమొన, 

ఆరళువేలె, వివ గారమ్, 

ఊయిరు"క్కే_ విపతుతరుం పెరియపుణ్ = 

ఒరాయ్స్టుకొళ్ , 

అరకు వేలె, 

అరళక్క_ట ళ₹, అరళన్ 
చ రాట 

దంద నె, 

అరళనీతి,. 

త లె నగరమ్, 

విదిప్క_ ౦ 

"సిల్ వై. 

ఆరక నీతి, అరళాంగ శాన్ తిరస్, 

అరళర్ గలిన్ కూట్లమ్, 

సీజన్ల ఆరశన్, కు త్రిరియన్. 

ముక్కి_యమౌన తేరువు, 

ఎలుంబురిక్కి నోయ్, తమీయమ్, 

దియానవళియిల్ సులుబమౌానవళి, నల్ల 

యోగమ్ అరశనాగుం అదిరి స్టన్. 

UN తిరియక్కు_అ తే కేర్ న రిషి, (విళువా 
ఎని = ది 
మి త్రిరర్ ఫోలు 

రియ తెరువు. 

అవె, నీతిమన్ష్రమ్, 

చెరువ్క_, గరువమ్స్ తిమిర్ 4 
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కన్నడము 

రంజిను, కోఫిస్కు 

రాగి, కేకలుగు, 

గీణి(ళ రాజు బణవ గిన, 
aC 

| అరసనగ సంబంధినీ ద, 

వ్యవహార, సర శారి కెఅ స 

రాజహుళ్లై, కెట్టవరు, బెన్ను ఫణి: 

| 

ఒరెసు కొళ్ళుం 

అర సరసమూవా, 

అర'సన శార్య, 

రాజదండ, 

రాజనీతి, 

(పథాన నగర, 

ఒళ్ళే నెల్లు, 

| రాజనీతి, 

మతియజాతి, అరసర గుంపు. 

ఉత్తమ తేుతియ దొర, 

రాజమార్త, రాజవీఖి, 

క్షుయె, నవెఠ, 

రాజయోగ సులభమౌర్త, ఒ ళెయశాల, 

రాజనాగువ అవ కాళ, 

మతిం యుపి. 

దొడ వీవెం 
(గా. 

రాజస న్యాయస్థాన, 

\ 



రాజ ] 

రాజసూయము. రాజసూయ యాగము, ఒరు యాగ త్రిన్ పియర్ , అళ్వ మేద రాజనూయ, చ్శకవర్శి మాడకఠక్క్వ 

రాజాలను జయించిన చక వ ర్వి యాగము, 
సవన, 

చేయము అళ్వ మేధ ము, 

రాజవాంస, ఒకరకపు (శేవ మైనవాంస్క సిరన్ల అన్నమ్, సిరన్ల ఆరశన్ 4 ఒందు ఒశ్లైమ హం సె, రాజేస్టును, 

రాజ్యుకేస్టుండు, 

'రాజూంగము, (ప్రభుక్వమాు, అరకాంగమ్, అరశుః ఆడళిక, 

 రాజాధికాకి, (పభుతోద్యోగి, సర్కార్ ఊళియన్, సరశారద అధిశార, 

'రాజాన్నము, గొప్పవారు భుజింపదగిన ఇరియవర్ సాప్పీడత క. సోర్, (శ్రీమంతిరు ఊండువ అగ్నః 

అన్నముః. 

రాజాపచారము, రాజద్రోహము, _ అరశనుక్కు దిరోగం “సెియ్దల్ * రాజ దోవా. 

రాజి, వరుస్క పం క్తి, శేఖ సమావాము, | వరి గుంబల్, సమాగమ... సాలు పంక్షి రేఖ గంప, 

రాబైితీ ము, (పశాశించు. 
ఒజళివికఘుదల్ 

(పశాళిసు, 

రాజీవము, తొనుర, ఆతమ రె, 
తావ'రె, 

రాజోపచారము, రాజునవ తగిన సేవు అరక ఉజపభారమ్, సీజన్ల సేవె, రాజరిగ తక్క "నీవె, 

శుళూపు గొప్ప కు కూప. 

రాజ్ఞి, రాణి, రాజు భార్య, 'పశ్విః రాణి, అరసి, ఇ రాగిని రాణి, 

రాజూ. (పభ్గువు, అరళశన్ * 
రాజ, 

రాజ్యము, పరిషాలనము, దొరతనము, | ఆట్సి, దురైత్తనమ్, ఆడళిత, దొ రెయతన, 

రాట్నము. రాటనము, రాటము బావి రాట్రినమ్, . నూలువ రాట, బావియచ।[ క, 

విలు, వాని గిలక, 

రాడు, స్తంభము, గుంజ, కొయ్య మోక, శంబమ్, 
కట్టుకృడి. కంబ, గూట, కోలు, బిలో, 

రాణి, శాజుభార్య, అధికారిణి, 
ఆరశి రాణి, రాణి, అధి కారిణి, 

రాణించు (పశాళశించు ఒప్పు ఒళి త్రల్, ఫోబి త్తల్ , (పశాశిస్కు ఒప్పు; శోఖిను. 

నవోఖించుం. 

రాణీవాసము, రాజుల యంతేఃపునము, ఆంతి ప్రరమ, అరణ్ మి, . | రాణివాస, 

అంతఃపుర స్త్రీ 
- 

రాణువ, సేన, పరివారము, a రాణువమ్, ప డ్రై సేసె, దండు, పరివార, బలగ, 

“ శాతియుప్వు, క్రాండజప్వూ గనిడప్వూ మలె ఉప్పు, గని ఉప్పు, శందవమ్, (కలుపు గణివుష్పూ, సెంభవ లవణ, 

. సెంధవ అవణము, 
' 

* 

రాతిరి, రాత్రి, చేయి, . ల ఇరవు+ ' రాతి. 

wm, 

శాం చరుండు. దొంగ, వైరృతి దేవత,  తిరుడన్ , కళ్ల, ఇెబుతిదిక్కిన దేశతె. 
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కాద్ధా ] తెలు(న 

రాద్ధాంతేము, సిద్దాంతము, పడ నాదము, 

రాసాడు, బాధించు ఒరయుు, 

రాపిడి, జఒజరయిక, రాప్తు నింద, 

రాఫవుడు రాయి. రాణచెడు రాయి, 

నూణెడు రాయి, 

రాఫులుగు, పెద్ద గద్దవంటి పతీ 

రాబందు, 

రాపొడి, రాచిన పొడి, 

రాబందు, రాప్రలుగు, 

రాబడి, ఆదాయము, వరుంబడి, 

రామణీయకము, రముణీయఫావము, 

సౌందర్యము అందము, 

రామచాణము, పు సకములను తిను వేప 

వంటి వెండిరంగు ఫురుగు, 

'రాముందాడి, రాముని దాడియెన కోతుల 

గుంఫుతో సమానమెన రెచ్చ, 

“రాయంచ, రాజవాంస, 

రాయబారము, రాజు పంపెడు సమా 

వారము, సంధి శార్యము, డొత్యము, 

రాయబారి. రాజదూత, రాజపతినిధి, 

రాయసకాండు. లేఖరి, (వాయసళాండు, 

రాయి. శిల, 

రాయిడి, రాపీడీ, ఒజరయిక, ఉప్మద 

వము బాధ, 

రాయలు, గొంతుక మమ్ము, 

రిం'చ్చు (పశాళించు. 

ఒజరయు, ఎది 

రారాజు. చక్రవర్తి. 

రాల్లు, పడు విడిల్బు, 

రాలగొటు, రాలు, 
లు 

రాల్చ్బడు, కంపీం చు, 

రావడి, రాయిడి, 

తమిళము 

పిీడివాదమ్, 

6 జూ 

ఒరెనుక్కొల్ , నిన. 

మరు కల్. న్లు అరక్మ్కు_ం కల్ 

రుం కళుగు, 

శీదారప్వాడి, 

సపెరుం కళుగు, 

వరువాయ్్సా వరుమానమ్, 

ఎభిల్ అళగు, 

పుత్తకంగలి పాళాక్మ_ం ఒరు ఫుళు. 

రాముందాది, వానరప్ప డైయె పోవ 

అ క్ు సీజన్ల అన్నప్పరచె 

రాయబారము తూదు, 

అరశనిన్ పిరతినిది దూతన్, 

కల్, నీలె, 

ఊపద్దిరవమ్, ఉఊబా డై, 

నరల్ తేయుం, ఉరాయు౦, ఎదిర్కు_ 0), 

చక్కి_రవర్ తి, మన్నాదిమన్నన్ * 

విళు, ., 

ఊడిర్, కీ భే విళుంబడి తట్టు, కులు క్కు + 

నడుంగు, 

| రావిడి శచ్చరువు, 
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కన్నడము £ రాకీ. 

సిదాంత, వితండ వాద. 
ధి 

ఇభాధిన్కు ఒరెను, 

| ఒర నీకాళ్ళు ఘర్షణ నించే. 

చరి (వ్వ! 

' దొడవాడ్కు 
ర లు 

1 అ౭వఫుడి, ' 

+ దొడవాదు, 
er డి 

వరుమౌన్క, ఆదాయ, 

| చెలువ, రనముజీయవాదా సొగసాద. 

రామవాణఎంబ ఫు సకగళన్ను హాళ్లు 
నం! 

 మాడువ హుళే, 

మంగరదండీన గోదల, 

రాజవాం సి, 

రాజకళుహిసిద సమాచార, సంధి కార్య, 

దౌత్య. 

రాజదూక, రాజ పతీనిధి, 

లేఖక, బరెయువ, 

| నలె కల్లు. 

ఒరియ్సు ఎడిరిను, గంటలుకటు, 

చకవరి, 
(ane. 

ఊదిరిను, . 

బిళు ఉదిరిను, 

కంపిసు, 

ఘర్షణ 



రావ తెలుంగు 

రశరావణము, ఏడ్చుట, అజ పు. 

లశలావము,ః "పెద్దధ్వని, బొబ్బరింలే, జంతు 

వుల ఆలు పు, 

రావ్ చెటు, అశ్వత్త వృతేము, 
లు థి 

రావుత్తు. సాది గుల్ల పు రాతు, 

రాసులు, 

రాష్ట్రము, దేశము, 
ని 

రాసభము,. గాడిద, 

రాహిత్యము. "లేమి, లేకపోవుట. 

రంగు, రింగుమును చప్పుడు, 

రింగులు, చీరక చెళ్ళు. 

రిళాబు, గులమునెక్కు. “మెటువంటిది, 
ల ఈ 

రిక్కు_* నక్నుత్రము, 

రి కము. వటిది ఆడవి, 
క లు 

వి కరడు, దరి దుండు, 
జ 

రత్త, వట్రి, అసత్య ఫు, ఊరక, 

రి త్తవోవు. వ్యర్థమగు, వృ థాయగు, 

లిఫువుః శతువుం 

రిమ్మః "తెవులు, ఉన్మాదము, 

రివాజు. వాడుక, 

రీగి, విధము తెణగు, పద్ధతి, ఒక కావ్య, 

రచనా శైలీ; 

తమిళము 

యబ 

చ్పేర్రాల్సి నిలంగుగ ళిన్ ఓల్, 

'అరళమరమ్, 

వదిరెయిల్ ఆమర్ న్వవర్ , 

మేషం ముదలియ రాళిగళ్, 

“రింగ్ ? ఎన్ను౦ం ఓలి, 

వదిరె మేల్ ఏరువదర్కు_ పడి, 

వెటు మ్మ కాడు, 

పె, 
పోలి పొయ్నిరెన్ల, 

వీళాగుదల్ 

పగెవన్, 

పి రియమ్, 
ఇ. ౨ 

వాడినై గా వళక్కము, 

pb 

‘ 

1 
సు 

విదమ్క్ ముజ్కె శాప్పియహమ్, 

ఒరుము జు, 
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నట్బ త్రీరమ్, మోన్, శాడు, వేటు మె, 

ఎళుదుమ్ 

కన్నడము 

అభువుదు కూయువుదు, 

బొబ్బ దనగళ కూగు. 

సార. 

రాశి మేషరాశి ముంతశౌదుదు, 

డేళ, 

క తె, 

కడి మె, కుందు న్య్యూన, 

“రింగ్ ) ఎంబధ్వని 

సీరెయ నిరిగెగ ళు, 

కదు రెయ రికాబు 

నత త, 

ఏనూఇల్లద, అడవి. 

దరి ద, 

సుళ్ళు, బర్కి సుమ్ము నెం 

వ్యర్థ వాద, వృథాఆద, , 

శత్రుం 

"తెగులు, ఉన్మాద. 

వాడికే, 

| 

బగా, తరహా, రచనాేలి, 

[రీతి 



రు] కలుగ 

రు. బహువచన, మర్యా దార్భక (ప్రత్య 

యము, (మిరు, వారు 

రుంజ, ఒకవిధ మెన చర్మవాద్యము. 

రుండము, తెగిన తల, 

రుగ్గత, రోగము, వ్యాధి, నొప్పి, 

రుచి. నోటికితెలియు చవి, ఇచ్చ, ఆభ్ 

రుచ్చి రంగు కాంతి క మ్ముద నము, 

రుచిరము. ఒప్పిద మెనది తగినది, 

రుచ్యము, తియ్యనిది. 

రుజ, బాధ, రోగము. 

రుజువు, నిరూపణ, దృష్టాంతము 

సాతమ్యీముం 

రుజువు చేయు, నిథభూపించు, 

రుతము, పశుపమ్యూదుల కూర్క అఆలఫు, 

ధ్వని. 

రుదము, ఏడ్చు. 

రుదురాక, రు దాతు, 

రుదు. తోము, మరిందు, 
రు ళా 

రుద్దుడు. తోవముకము, మర్దనము, 

రుదభూమి. కశానము, 

రుదము, భయంక రమెనది; శివసో తమ. 
ర జాజి 

రుధిరము, "ని తురు, ఎజుఫ్రురంగు, 
అజాత 

రుదము, నిరుదము అడగింపంబడినది, 
@ ధి యి 
చుట(6యబడినది, 

లు 

రుబ్బు. తోటిలో మెత్తగా జూవయగు 

నటు నూత, 
య౧ 

_రుబ్బుడుగుండు, రుబ్బుపా[త్రము, రుబ్బు 

తమిళము 

రు 
“పన్ మెియిని వటివ్క_ం సొల్, 

ఒరు తోలొవాదియ తీస్ "పియర్, 
రు అయి 

అటున తళ. 
ది ఇ 

నోయ్, వియాది, 

రుని ఒల్సి కోరిక. 

తేగునదు, 
లు 

ఇనియదు, 

ఊచబాచె, నోయ్, 

శా(ను, 'సాట్సియమ్, 

నిరూపి త్తల్, 

పఆవె గళ్ ముదలియవ।టిన్ ఒలి, 

ఆశు, 

అశు. 

రుద్దిరాట్ చె, 

తేయ్, 

'తేయ్ప్వు, తుడెప్పు, 

సుడుకాడు, 

బయంగరమానద్యు 

తో తిరమ్, 
అంటే 

అణా 

శివ పెరునూనిన్ 

జ్ అస Pad తడుక్క._ప్పట్లదు, సుటు ప్పట్రదు, 

ఆలె, రుబ్బువదు, 

ఆజెన్క_ం౦కల్, 
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నీవు అవరు, పహువచ నార్థక (వత్యయ. 

రుండ్క కడిద త లె, 

రో, సోవు, వ్యాధి 

రుచీ సవ, ఇచ్చె, రంగు శాంతి, 

సవియుళ దు. 
(ap) 

బాధ, రోగ. 

నిరూపణ దృప్తాంత, సాకు, 

నిరూపిసు, 

పహ్నీగళ్ల ధ్వని. 

ఆభఘవుదు, 

రోదన, 

గరుడా మె, 

మరి స్తు ఒరను, డాబా, 
(0౧ (ine 

తిక్కు_వుదు. 

శ తాన, మసాణ, 

భయ ంక ర్క శివసో త, 

ద క కంపు ఈ D 
జీ వ్ 

తడనీద్య నిరుద్క సు తిరువుదు, 
(p అం 

|నుసెయుు నూలు. 

మసెగలు ఉరుళుకలు, 
యm య 



రుబ్బు ] తెలుయ 

రుబ్బుడుటోలు, రుబ్బుటకు తే గినపల్లము | 
గఅ బోలు, 

రుమాలు, పెపంచ్క తఅపాగ గుడ్డ, 

రుమాలువు, 

రువ్వుః విసరు, చిమ్ము. 

రుసుము, చెల్లి ంపవలనసీన చుక ము, 

రూక చిన్నము ఎతు నాకౌెము, వెండి 
నాల 

గాని బంశగారము-గాని, 

రూడి, రూడి గట దృథఢమ్యు ఊర్జిత ము, 

వెళ్లి అలదు తంగ చాణయమ్, 

రూఢము, యాఢియెనది, మెల శే త్రీనది, 

రూపకము, నాటకము, ఒక ఆఅరాలం 

శారమ్ము రూపము, ఒక తాళము. 

భూపము,. ఆకారము, ఆకృతి, అందము 

సౌందర్యము, విధము, పోలిక, (ప్రీతి 

బింబము రూపు, 

దూపరి, రూపసి అందగాండు, అంద 

గతే రూపవంతు(6డు,ు చక్కని 

చాడు, 

రూపజు, చచ్చు, నశించు రూపము 

వెడం అంగ హీనమగు రాపడగు. 

(రూపడచుు చంపు) . 

రూపలావణ్యము, అందము చక్కని 

ఆళారమువలని సౌందర్యము, 

రూపాజీవ, "వేళ్ళ, నటి, 

రూపాయ. రూపిక, 

రూపించు, నిరూపించు, 

రూఫు,. రూపము ,. 

భూప్రుమొఫు, చంపు విశార మొనర్వు, | 

క్రమిళమయు 

ఉల్ , 

మేల్ క క, తలప్పాాక మె, 
మ్ న చ 

విటుఎరి, వీళు. 
వక 

కట వేణియ పణం. 
ట ౬ 

రూ 

కరార్, గటి, 
రు 

న నాగ "తెరిందదు, ముళె తదు, 
మా ఎలి 

నాటకమ్య్ ఇశేయిన్ తాళ లీన్ 
ర్లు = 

"సయర్ , ఓర్ అణి, అఅం-గారం4 

ఉరువమ్స్ అఆళగ్గు ఎళిల్, ముటె, 

అళగన్ , అళగ్తి పార్పదర్క్లు న్యనాగ 

ఇణను విడు ఊరువం కెడు, 

ఎళిల్ ఆళగు, 

విలిమూదు, 

రూపాయ్, 

నిరూపి తల్, 
టి 

ఉరువమ్, 

కౌల్, విశారమాక్కు., 
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క్షన్నడము [రూళ్ళ 

ఒరళు, 

మేల్పంశె, రుమొల బ క్రైం 

ఎస్సై చలు, 
a) 

సల్లి'స తక్కు_ రొక్కాః 

బెళ్ళియ, బంగారద నాణ్యః 

రూడి గటి, దృడ, ఊర్డిత, (పనీద్ధిః 

(పనీదవాదదు, “మొుళెయిటదు, 
థి ళు 

నాటక, అర్థాలం కార్య రూప, ఒందు 

శాళ, 

ఆకృతి, రూప్క చెలువ, (పతివింబ, 

సొనను. 

దూ్యాపవంతే. 

సాయు, బాడి ఉదుర్తు ఆంగహీన 

వాగు రూప కడు, 

చంద, ఒ ళ్ళెళరీర నిర్మాణ, 

వేశ్య, నటి, 

రూపాయి, 

నిరూపిసు, 

రూప, 

కొల్లు, విశారమాడు, 



రూ ] "తెలుయు 

రూపు చెడు. విశారమగు, నిం చు, 

దూపము చెడు, 

రూాప్యము, రూాపాయ, 

"5, (పళంస్క ఆశ్చర్యములను తెలుపును 

బలళిర్క ఆరా, శే. 

రెండు, సంఖ్య, భేదము, 

"రెంబం రెమ్మ, 

“రెక్క, టెక్కు, పతుల రెక్క, చేయి, 

రెకొొ_ను, వర్శిల్లు. 

"రెచ్చు, విజృంభించు, కోపాదులు 

ఎక్కు వయగు, 

"రెట్ట, భుజము; పతుల మలము, 

శెట్టి, ఇబ్బడి, రెట్టింపు, 

రెపరెప నిభ రగులు చప్పుడు 

సన్న గా చక్కలూా ఎదుజ్క ఆక లి. 

రెప్ప, కంటి రెప్ప, 

రెమ్మ. శెట్టుయొక్క చిన్న కొమ్మ, 

"రెమ్ము, ఒడినికొన్కుు తటాలున లాగి 

కొను, "పిటుకు, 

రెయి, రేయి, రాతి, 

రెల్ల. రెళ్ళ, మెతుకు, ఆవఅతోడి చెటు 
య వి, 

మో, 
- సుల ళ్ 

రు 

“ల, శేయ్కి ఆగే! 

రేగు, ఊచేకించు, శేగు చెటు, 
లు 

శేచు, రెచ్చగొట్లు, లేపు, 

తమిళము 

ఏళారమొగుదల్, నళి!త్తల్ , 

రఊూపాయ్, 
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ఇరండు, 

ఇర క్రై, అః 

వాళ్ దల్, 

"రచ్చిప్పోగుదల్ , కోనం ముదలింరు వె 

అదిగమాగుదల్ , 

శులు వే గలిన్ ముఠమ్, 

మదంగు, 

-నెరుప? మూటుకొ,_ళ్సుం ఒలి, పనీ, మ్బ లై గ్రా లె క ఈుగు 

ఇవె, 

మర త్రిన్ నీఆంకో డి, 

ఇళుత్తుక్కాళ్ , పిడింగికొ_ళ్ + 

ఇరవు, 

శోతుపరిక, ఎలెగళుళ నిరుకిళి, 
ల చ కెలా య రె 

రే 

ఇరవు, ఆచ్చరియ క్కి, 

తూణు, 
6 

| తూణ్తీవిడుదల్ , 
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కన్నడము { శేచు 

విశార వాగు నాళన వాగు. 

భూ హాయి, 

[శుళం సె భలి రె 

ఎరడు, వ్యత్యాసం 

రెమ్మ. 

గరి క్ష రక్కా, 

బాళు, 

విజృంభిసు, కోపాచ్చాగు, 

రు 1 , 

సీయధ్యని, మెల్ల క్కా వృద్ధియాగు, నానీ, 

౫ . ( 

"రెం చె పాండు, కతు, 
pan.) 

క్ర నీదు తె7, కివుదు బ కోపీ కాళ్లు, 

ఇరుళు, 

ఎ తెగ ళ జతెయలిరువ టొంగెం 

రాతి, ఆలే, 

ఉదేకిను, బోరెగిడ, 

జు చ్చ, ఎబ్బిసు 



శేక] “తెలుగు 

శీక, జాబ్బు శేఖ 

తమిళము 

కడిదమ్, 

శక. లోవాముతో చేయయబడిన అట్ట, తేగడు, 

వంటిది, 

రీశెతు. వరిలు, ఆం ధగ 

“రేఖ, పం క్తి గీజ, ఆకృతి, రూపు 

రేఖలు. 

శీఖాగణీతము, మేత గణిత ము, 

శేగడ. శేగడ్కి లేవడ, బంకమన్ను. 

శేచక్రము, ఊపిరి విడుచుట. 

శీచనము. విరేచనము, 

శేచీకటి, రాతి కన్ను తెలియక 

యుండుట, 

“లేము, దూడ పేడ, 

శేణు, బేణువు, మిక్కిలి చిన్నతునుక, 

దుమ్ము. 

-శేతము, నేత న్ఫు3 వీర్యము, ఏ౦ దియము;, 

శేతిరి, రాతి. 

రేదొర, చందుడు. 

శే దిమ్మరి, ర్మాతీ తిరుగువాడు, దొంగ, 

 రాతసుండు, 

"లేను, సేగు చెట్టు, 

శేవకడ, (పాతఃళశాలను, తెల్ల వాటు 

జాము, 

శేపు, 1పాతఃశాలము, మధ్యావ్నాము 

నకు ముందరిపగల్పు వూర్వాన్హాము, 

మటు సటిదినము, 

శీఫ్రులుగు, వెన్నెలపతీ, చకోరము, 

-శేసఫముం రవర్ష ము, 

"శీయి. రాతి, (రూ, రె, "రెయి 

“శేయు, విజృంఫించు, రేచు, 

శేయెండ, వెన్నెల, 

| చేది 

వాళ్, 

వరిస్కె ఉరువమ్క్ రేక. 

నిల క్కు_ణఇకిగి_యల్ , 

కళిమణ్ * 

ఇనేశకమ్, పీరాణాయామమ్, 

ఇరవిల్ కణ్ 'తెరయా మె, 

కనిన్ కాణీ, 

తుళి దూని, 

వీరియమ్స్ పులన్ * 

ఇరవు, 

చనిరక్, 
స 

ఇరవిల్ తిరిబవన్ , 

క్కు_న్ 

ఇళ ందమరం. 

తీరుడన్, 

కాలె “నేరమ్్ విడియర్ కాలె, 

శా లె "సేరమ్, 

ఇకోరమ్, 

“రి ఎన్నుం ఎళుత్తు, 

ఇరవు, 

పాయ్దల్ 4 

వెన్నిలా, 

శస బి 

ఆర 

కన్నడము ( శేయె; 

లేఖ, శేఖె 

లోవాద తగుడు 

వరి సు, 
థి 

పంక్తి, శేఖ ఆకృతి, రూపుశే ఖె, 

కే తగణిక, 

ఎర్కె జిగుటుమళ్లు, 

పాణాయామృ ఊనురు విడు, 

విరేచన, 

రా,తివరుడు, 

కరు సగణి, 

ధూళి, 

'శేత స్పు, వీర్య, ఇం|దియ, 

ఇరుళు, 

నిశాకర, 

రాషతితిరుక్క కళ్ళ, నిజాచర్క, రాతస, 

బో రెగిడ, 

(పాత కాల, 'బెళగ ముంజావె, 

(పాతేశకాల్క వూర్వాహ్హ మౌరనెయ 

దిన, 



చీరా ] తెలుయ' 

శీరాయ6డు, శేరాజు శేజీండు,! 

చందుండు. 

శేవండు, చేవులోనుండువాండు, చాకలి, 

కత్సితు (డు, 

శీపగలు, రేవగలుు రేయింబవ ళ్ళు 

అహోరా[త్రేము ఎల్ల ప్పుడు. 

శేవు. నదులలో, వెజువులలో, సమ్ముద 

ములలో దిగుటకగాని ఓడలను 

నిలుపుటకు గాని అను వె నచోటు, 

శేవుపట్టణము. శేవుగఅ సమ్ముదతీర నగ 

రము, ఎగుమతి, తిగువుతి చేయు పట 

ణము, కరవాక పట్టణము, 

“రే వెలుగు, చందుండు. 

రె, ధనము విడిముడి. 

రైక, అవిక, కంచుకము, 

తు. పంటశాఫు, రయితుు కృషీ. 
వలుడు, వ్యవసాయము చేయు వాండు, 

రొ. రొ (స్ర్రీలను సంబోధించునప్పుడు 

వేర్చునది, అమ్మురో ; పురుషుల "కేక 

వచనము, ఏమిరోవు, 

రొంజుడు. (పలాపము, 

రొండి, నడుములో (పక్క భాగము, 

రొండు. రోజా, శ్వా సరోగ ము, ఆయా 

సము, 

రొంప, పీనసరోగము 

భెముం 

పడీ జలంబ్బు, 

తమిళ్ నూ 

చనిరన్ , మది, 
రు 

వకోన్ , కయవన్ 4 
౯ 

ఇరవుం పగలుమాగ, ఎప్ప్బాళుదుమ్ 

ఎల్లా నేరంగళిలుమ్, 

ఆటిలుమ్, కడలిలుం ఇజంగ తక్కు. 

వసదియాన ఇడం ేవు, 

తుెముగపటినమ్ ఏ[టుమది ఇరవ్క_ 
మెటా న్నా 

మది కశేయ్యుం ఇడమ్, 

చన్షిరన్ , తణ్కదిరవన్ 

పణమ్, 

ఉఊళవన్, వివసాయి, 

దా 

పెణ్ నలె కూప్పిడుంపాళుదు సేర్కుం 

సాల్క్ ఆణ్ గళుక్కు_ అడా ఎన్నుం 

చాల్, 

పీద్మటల్ 

ఇడుప్పిన్ ఒరుపక్కు_మ్, 

"మేల్ మూచ్చి వాంగుదల్ , ఆయాళమ్, 

జలదోష.మ్, వలీ 

4లి 

కన్నడమా [రొంప 

చంద, 

అగు, కుత్సిత, 

నా లిరుభు, యా వాగలు 

చేవ, 

శేవ్రుపట్న, నౌకా|కయ సల, వు షి (© ఫ్ 

చంద, 

సంపశు, వదులు కుణి కె, 
అయో 

రవికె కంచుక, 

రెత, ఉఊళువను, 

హాంగువర వరితు సంబోధిసువమొతు, 

ఫురుషరి” ఏకవచన సంబోధన. 

ఒణవార కై గుణుగట్లు, 

శ్వాసరోగ, ఆమాసం 

1 నెగడ్కి చలి, 



రొంపీ ] తెలుణ 

రొంపి, బురద, టీొంపి. 

రొంపీదుక్కి. అడు సులోదుక్కి నీటి 

బురదలో దున్నుట. 

రొకృము, ధనము డబ్బు, వెల సమూ 

పాము, 

రొట్ట, చిన్న కొమ్మ, మండ, 

రొట్లియ, రాచ, భక్ష్యు విశేషము, 

రొడ్డు, రొండు, ఎక్కువ, (ఫులుపు 

రొడ్డు) 

రొద పతుంలు,మనుష్యులు వేయ కలకల 

ధ్వని, సహింప రానిధ్వని, చింక, 

రొదాళము. చూ. రొద, 

రొప్పు, రోజుచు కోేపించ్కు ఎక్కువ గా 

కోపవీంచుు అజచు, 

రొమ్ము, జమ్ము, డఊఆరము, 

రొయి, రొయ్య. 

రొయ్య. ఒక విధ మెన వప, 

రలు, (పలాపము, 

రొష్టు, చూ, గలబ, తొందర, గలఫా, 

కలంత, అలరి, 
లగి 

తోయి, రో, చూ, రోధనము, విలువ, 

రోకటిబంద, దంచుటకు తగిన జాయి, 

పొన్ను లేని కోకల్సి ఒక పురుస, 
రోకలి, ముసలము దం వెడు లావు 

పొడుగు కొయ్య. 

రోగము, వ్యాధి, "“తెవులు, 

తోని. వ్యాధి(గ స్తుండు. 

రోచకము, దీపనమ్ము ఆకలి పుట్టించు 

నది రో చనము, 

తమిళము 

చేటు. 

రొక్క_మ్, పణమ్, విలె, సనమూగ మ్. 

(ముదల్ పణమ్్స్ 

నీఆంకి లె, 

రొటి, లిన్ బండమ్, 
లు 

అదిక మ్, (ఫుళిపష్తు అదికమ్ 

పరవెగళుం, మనిదర్ గళుం సెయ్యుం 

ఒల్కి కవలె, 

శం, 
ఇచి 

మూచ్చు వాంగుదల్, నినం కొళుదల్ , 

మార్చు. 

చెమ్మోస్ , 

చెమ్మోన్ . (ఎరా 

ఉళర్యు పిద(టు, 

తొందరవు, కవలె, 

కన్నడము [ వో 

కసరుం 

కసరినమడక్క కెసరినకే రంి 
en 

పనా జెయు, 

రొక్కం, హణ, బెలె, గుంపు, 

"దెం బె మండె, 

రట్టు భత్యు, 
అతి రొడుహుళి, 

య 

క.లక.లశేబ్ద, గలా శే, చిం తే, 

కలకల శబ, 
రలు 

పంగిస్ము గుణుగుటు, జబ్బరిసు, + 
టు 

ఎటె, 

మోనిన తరహా, 

ఒందు తరవా మీను, 

(పులాప, 

తొంద రె, ఛావంత, చింతె, గలా 

నాణ్కా "బెల, కటీల దః 
రయ 

ఒనక్కె జందుహుళ, 

ముసల, ఒనళొ, 

వ్యాధి, తెగులు, 

వ్యాధి స్ప 

దీపన, వానీవు హుట్టిసువ. 



రోచ] తెలుగు 

రోచనము, గోరో చనము, 

రోజు నిట్టూర్పు శ్వాసనికోధమ్ము 

దినము, 

రోత, జగుప్ప, 

రోదనము, ఏడ్చు, కన్నీరునించు, 

రోదని, భూ మ్యా శాశముల నడిమి 

చోటు, 

రోధకము. నితకోధకము, అడ్డునది, 

ఆపునది, 

రోధస్సు, నదితీరము, గట్టు, అంత 

రిషయషేము, 

రోపణను*, ఆరోపణము, మోఫుటం. 

రోపము. చాణము. 

రోమంధము, పశువులు నెమరు వేయుట, 

తోమకూపము, రోమరం[ధము, 

రోనుము, వెం డుక, - 

రోమరాజి. నూగారు రోమలత, రోమా, 

వళి, 

రోమాంచము. గగుర్పాటు, రోమహర్ష 
రాము, 

రోయి. నిందా ఎరను చేబదులు కుదువ, 

వేళ్యాళుల్క_ము, 

రోయు, రోత పడు. 

రోలంబము, తుమ్మెద, భంగము, 

రో వెల. వేళ్ళకి చ్చెదనని ఒప్పుకొన్న 

డబ్బు, 

రో వెలది, వేళ్య, 

రోవము, కోపము రోష గాండు కోప 

గాడు కోపి, 

రోసము, రోషము, 

రోహణము, ఆరోవాణము, ఎక్కుట. 

తమిళ్ యము 

గోదో జనమ్, 

నాల్ , 

క నావి, 
Ge 

అశు, 

విణ్ వెళి, 

ఆరోపి తల్క్ కును తల్, 
er, er.) 

ఆంబు, 

మాడు అశెపోడుదల్ , 

మయిర్ కుళె, 

మయిర్ , 

మయిర్ సమూగమ్ు, 

నుయిర్ నీలి రల్, 
ans 

ae a 

ఆనింగప్పడు, 

లేనీ, 

విలమాదు, 
ట్రా 

రోవమసమ్, రోవమ్, 

రోవమ్, 

ఏఅందల్,, 
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దాశిగ భళుక్కు తరుం పణన్. 

కన్నడము [రోహా 

గోరోదన, 

నిట్లుసురుబిడు, శ్యాసనికోధ, దిన 

మె 

జగు పప్ప, 

| అళువుదు, 

| భూమి ఆళాశద నడువిన సళ 
వ్ 

నిరోధక, (చిరశ్ర) 

నదితీర, ఒడ్డు ఆంత రత, 

| ఆరోపణ, హేకువదు, 

| బాణ 

| దనగకు మెలుకు వోనవుదు. 
చోమగళ రం(ధగళు, 

'ఈళూదల్ , 

చోమా వళి, 

రోమాంచ మెజు మ్మెన్న్న జ లైన్నో ౧, 

|నించె, ఎరువు శకౌబడులు బబ తిడు, 
ఢా అటి 

వేళ్యాకుల్క 

శయ? యన్ను, 

1 తుంచి, భంగం 

| జేళ్య గె గొత్తుమొడిద బె లె, 

| వేశ్య. 

కోప, రోష్క కోసిన, 



తెలు (గే 

వాండు, 

దము, భయంకరము, తొమ్మిది రస 

ముఅలో నొకటి, 

౦కు, జారత్వము, తంట, 

ఆంకు(గుఅ రాట్నము, 

మనుట సరి), 
(రంగుల రాట్న 

కె ఎ ఆబిపు, 690 ద్దుయొుక ్క_ అపు 

ఆఅరితు, రొద, గోల, నింపు. 

అింపము, కొయ్యను కో సెఠు పనిముట్టు, 

ఆటు, నింద, అపకీరి న అవ్వ, 
ల అటి 

అప్ప, చిన్న తాయి, 

అయిక, అవిక, రవిక, జా కెట్లు, 

అఆనరవ, రవరవ, మనస్తాపము, ఆనూయ, 

ఆప, చూ, అటు, 
లు 

ఈొ, రాయి; 

తాచు, నలుప్ర, రుద్దు రాచుః 

తాతిగుం డె. కశినవ్భాదయము, 

ఇతాషప్ప, రాయిడి, నలుపు అదుము, 

గ అభా, 

తమిళము 

కదిరె వీరకా, 

ఒన్సదు రసంగళిల్ ఒన్ల్ర), ఆచ్చం 

తజువదు, 

మి 

ఒళుక్క కేడు, 

రంగ రాట్రినమ్వళందైగళ్ విశెయాడుం 

_ రాటినం, 
(a) 

ఎరుదిన్ ఒలి, 

కూచ్చల్, శ త్తమ నిందె, 

రంప 

కెట్ట పెర్ , ఇగళ్ చ్చి 

సీ రియక' ల్, 

ఇరవీ కె b-* 

పొజామె మనతాపమ్, 
a ఎవి 

కెటెపయర్ , 
రు 

శ్రా 

కల్, . 

నశిక్కు, తేయ్ప్పదు, 

కల్ చెందా, 

ఓరాయిదల్, గలాటా, 
ట 
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కన్నడము 

స్వార, ఆశ్వారోవాక, 

భయంకర, ఒందుర సుల 

బారత (3 తేం శు 

ఎ లిన “మూ? ఎంబదని, 
pre.) 

గొడపవె, నించె, 

రంప, కరగస, 

రట్టు, నిండా, అపఖ్యాతి, 

సణకలు;, 
tae ఈ 

కుప్పు 'స, 

రవర వ మనసాప, మత్సర, 
వావీ 

రటు, 
లు 

కలం, 
cn 

డాబు స క్తి తిక్క, ఒ త్రిడు, 

కలుఎచె, 
(ర్న 

[మింగు 

కప్పు ఒరెన్కు గలా శ, అమువ, 



జిక ] తెలుగు 

టీక్క* పకువులను తోలు ధ్వని, 

తిష్క_. నిక్క, తీక్కి_ంచుకోెని, నిక్కి, 

తచ్చ. ఎక్కవ ఆశ్చర్యము, నిశ్చేస్తత, 

టిచ్చపడు. ని శ్చేష్తపొందు, 

టచ్చపాటు, తేచ SY 

ఆంవ్వుః రువ్వు, రాతిని విసరు, టువ్వను 

ధ్వని, 

'జెక్క, రెక్క, పఠుల పక్షము తలు 

పులలో నొకటి, భుజము, 

"అప్ప. కనుటెప్పు+ 

'అప్పపాటు. కంటిజెప్పను మూయుట, 

నిమేపము, 

జెమ్ము, చిన్న కొమ్మ, 

'జెల్లు, ఒక విధ మెన గడ్డి కుశ ము, 

"జేడు. రాజు, దొర, భర్త 

చేవ, మొలక. 

చేకతు, వృదియగ్కు "మొల కెతు, 
ర థి భూ 

చేపకడ. (పొద్దున, (ప్రాతఃకాలము, 

'జేపు, [పాతఃశాలను, త ర్వాశిదినము, 
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తమిళే మూ 

జీ 

మౌడుగ శి ఓటుమ్, శ తమ్, 
౧ €౨ లో . 

నిక్క_దల్ , నిక్కి, నీట్రిక్కాాండు, 

అధికమాన వియప్యు. 

వియసప్పు, 

0౨0 

ఏళ్ళు కల్ వీశు. 

రొ 

ఏళ { నుం, ఇం క్కెెం కదవుగ ళిల్ ఒన్దు9 

ఇ మి, 

సీటుకిొడి. 

ఒరువగి ప్ప్వుల్ , దరుప్పె, 

ఖే 

అకళన్, కణవన్, 

ముల, 

ముళి తల్, తుళు తల్, 
ర టి =) 

| ఇ₹ాలె చేరమ్, 

' శాలెవోళుదు, నాశ యదినమ్, 

జఫ? 

దనగళన్నుహాొ డియువా గె ధని, 
| యీ 

ఉద ఉబ్బు వాగు. ద్ర వాగు, బు గాగ 

తుంబ ఆళ్చగ్య, 

నిశ్చేష్ట తె. 

ఎెసెియు, ఎెససెయువ ధ్వని. 

జంట సాను తాకే యు హనద ము _రీవవాయముయాళానాలరూు ఎంతో 

చెక్క, గరితోళు. 
| 

4 
కలైన రి ప్పె. 

1 రెప్పెపహోొడెయున కాల్క కణం 

"రెం బె, 

య 

ఆరస్క దొర్క బడయ్య యజమొన, 

ముల క్, 

{వరిస్కు అంకఘరిసు, 

జా. 

1 (పాకీ శక అ మేలినదినం 



చేప్పు) చెలు౭గ్నో 

'జీఫుమౌాపు, శేప్రమాప్ర్కు ర్యాతీయు 

పగలును, 

జేయు, జేచు, విజృంభించుు కల 

ఫీంచ్కు అతిశయించు, 

చేను, లేవు, ఓడలు నిలుచుచోటు. 

తొచ్చు. రొచ్చు, బురద, మాలిన్యము | సే 

సందడి తిర సా_ రము; 

బొడ్డు. ఎక్కువ, (బొడ్డు పులుపు) 
టోొమ్మూ, వక్నము, 

టోలు, రుబ్బుడుట్ోలు, 

టోలుగాలి, "పెద్ద గాలి, 

అంక, ద్వీపము, దివి, అంశా పట్టణము, 

లంకణము, రోగులు చేయు ఉపవాసము, 

లంకించు, తగులు, పట్టుకొ ను, 

అంకించుకోను*, తగులుకొను గ టగా 

పటుకిొను. 
లు 

అంక, లేగులుకొ ను, పట్టు, 

లంగరు. ఓీడలు నిలుపుటకు వేసెడు 

నా ే లువంటి బరువైన ఇనుము, 

లంగోటి, "పెద్దనోచి. 

అంఫు, దాటు, అంగ, 

అంఘనము దాటుట, దుముకుట్కు 

“సరము ఉరస్కాారము, 

శమిశోము 

ఇరవుం పగలుమ్, 

తీవ, ఇలం గి, 

పిడిత్తుక్కొ_కుదల్, 

పిడి, 

అంగ ద్, 

పెరియకోమణన్, 

చా 
డక 

4ఫ్ర 

తూణ్ణివిడ్కు శల డాపోడు, 

నోయాళి ఉణామల్ ఇరు తల్, 
రం అటి 

దాట్టుదల్ , తవజు, సనేరమ్, 

కన్నడము [| లంఘ 

పహ గలిరుకు, 

యిసు, 

కేవ వాదగుగళ నిల్లాణ, 

|కొచ్చు, కెసర్కు తిరస్కార, 

ఉరళు, 

దొడ-గగాలళి, 
(సో 

లంకె ద్వీప, 

రోగిమాడువ ఉపవాస లంఘ నె, 

తగులు, హీడిశె, 

గటి జాగి అంటిసు, 
లు 

హపీాడికో బిగిపిడిత, 

హడగగళు నిలువుదక్కా కటిహాకిద 
లు 

కద్బిణగుందు, 

లంగోటి, కౌపీన, 

దాంటు లంఘీసు, 

హోరువుదుు ధుమువు తిరస్కార అప 

రాధ, 

$ 



లొంఫి] = తెలు 

అంఘించు. దాటు దూకు అతి (క 

మించు, (ఉల ంఘీంచు) 

లంచము, రహస్య పారితోషికము, 
ఆక మధన (పదానము, 

అంచనగెండి. అం చము తీయు వాండు, 

ఆ(క్రమ పారితోషికగహీత, 

అంజ, చారిణి, ఉంపుడుక తె, వేళ్ళ, 

ధా. లంజియ అం బెత, 

అంజరికము, 'వేళ్యయొక్క వృత్తి లేదా 

పురుషు వళీకరణము, 

లం జెకాండు, విటుండుదొంగ మొగుండు, 

అండి, వత్సీతు రాలు, 

అంద, లావు, పాట్రివాండు. 

లంపట, ఆయాసము, (శమము, 

లంపటు (దు, ఎక్కు_వఆస క్తి లవాడు. 
నాల 

లంబనము. | వేలాడునది అంబమొనము, 

అంబము, (చేలాడు, నిలువుగీటు, అమాం 

 శమ్ము దీర ము విశాలము, 
ఖు 

అంబు, సౌల్య యు. 
@ . 

అంభనము, పాందుట్క సంపాదించుట, 

తిట్టుట, దూషించుట. 

అకోటా కవరు కాగిత పు పు చిక్న సంచి, 

అక్కు. బంక,  జాబులమో౭6ద ము(ద 

వేయుట కపయోగించు వస్తువు, 

జంతువు, 

: అక్క_నము, లక్షణము, 

అక్క_పిడక, అక్కపూసిన పిడత, 
అక్కణము. గులి, గుబుతు, శాస్త్రము, 

పేరు అందము, ' గుణము, రోక్టము 

కారణము, 

తమిళము 

ఊచాణు మోటు, 
యణ 

లంజమ్, ఊళల్, 

లంజం వాంగుబవన్ , 

'విలెమాద్యు చేశియె, 

విలె మొదువీన్ తొళిల్ , 

| విటన్ , 

కచ్చితమౌనపెణ్, మోక కా_రి, 

పరువుుకా, కళ్ళక్. ' 

| శిరమమ్. 

మిగవుం పృటుళ్లవన్. 

| తోొంగువదు. 

తొంగివిడు, తొంగువదు, మారె, కగోళ 

తల్ కూరుం ఓర్ పాగెయళవు, 
జాని ఉట 

నిజుతిటమ్. 
లు 

పరుమన్ 

ఆ్రైయువదు, సంపాదిష్పదు, తిట్టువదు, 
తవరు చొొల్లువదు, 

కాగిత ప్పెః 

గోన్లు, అరక్కు, విలంగు, 

ఇలక్క_ణం, లచ్చణం. 

ఇరహ్క_ పూనిన పారుళ్, 

ఇలక్క_ఇమ్, అడైయాళక్, శా త్తిరమ్, 

అళగు గుణక్క్ తన్ మ శారణమ్, 

it a 
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కన్నడము (అక్ష 

హోరు, “నె అతీ|కమిసు, 
4 

అంచ, అ కమభనపడాన 

'అంచకొడుక, అ|కమరవా స స్య పారితో 

షికగ్భపీతు. 

'వాదర? త్తి 
తో 

| వోదరితన, హాోదర 

| విట, మిండ, 

| కత్సిత, (మోస వుళ్ల వేళు 

గిడ్డ, దప్ప. 

ఆయాస, (శౌస్క 

నేశాడు, నీటాదశేఖె, అమోంళ, దీర్ణ, 

వి స్త 

స్టా్య్య . 

పొోందువుద్యు సంపాదినువురు, బయయు్థ 

వుదు, 

ఆరగ్కు (అగరు) అంటు, 

(,అకణం. 

| అరగిన లేప నమా డిద మల్జుపా క్ర, 

గుర్కి గు ర శా జరా, ాసతు. 'చెలవ్ర్కు 

డే గుణ, శారణ, . 



లత ] తెలుంగు 

లషేము, గటి, గుటుతు, నూరు వేలు, 

అత్మము, 

అత్యుము, జటుతుచే తెలియందగినది, 

చూడందగినదె, మర్యాద, 

అత్యుము చేయు, గతి పెటు, మర్యాద 
౬ 

వేయు, (అలక్ష్యుము, అమర్యాద, 

అవమానము 

అ గాము, గణముయొక్క_ క లము, (చూ, 
అం ౧౧ 

కము 
లగి 

అ-గాయతు, మొదలుకొని ఆరంభము, 

అంగించు, పటుకొను, సరిపడు, ఇముడు. 
వి 

లగ, నిచ్చెన, కోట నెక్క_టకు వేసిన 

త టిని చ్చెన, 

రము, 
క 

లఘువు, శ్రీ ఘమ్సు (దుతమ్బు చులక 

నెనదెం 

లఘుశంక. మూతము విడుచుట్క అల్బా 

చమనము చేయుట, 

లఘుహ స్తుండు, లాఘవమః గలవా6డు, 

"నేర్పరి, 
అఘ్వతేరము, ఛందన్సులో (హస్యాక్న 

రమ్ము తేలిపలుక (దగిన యశ్ రము, 

లచ్చనము, అతుణము, 

అజ, సీగు, 
జ ౧ 

లజ్ఞాళువు, నిగరి, 

అటకుండు, మోసకా(డు, దుర్మారు(డు, 

లటపటము, జగ దము, 

అటము*, మో'ససము లోపము తప్పు, 

లత, తీగ, అచిక, 

అతాంతేము, పుష్పము, 

లతుక, లామకూరససము, ల అ 

తమిళము 

అజెియాళమ్, నూరాయిరమ్, అట్సమ్, 

ఇలకి..యమ్, కణియిచణాల్ ఆటియ 

_కేక్కు_ద్బు మరియా దై, 

కటీవె, మరి యాదె చెయ్ (అలట్బియమ్) 
కలా ర 

కడివాళ మ్, 

ముదల్ కొండు, తువక్కమ్మ్, 

శ పిడిత్తుక్కొళ్ , అడంగు, 

ఏణి, 

ముగూ ర *జీేరమ్, 

విజెవు, 

మూ తిరం “పియ్ొదల్,. 
అక 

కాయిన్ లాగవం ఊఉ డెయవన్, "టి 
a రు రలు 

కాారన్, 

యాప్పిల్ ఒరు మాతిరెవుళ ఎళుతు, 
జట లీ య MR =) 

(ఆదా. ర్కమ్మ్క న 

ఇలక్క_ణఇమ్, 

వెట్క_మ్, 

లు 

కలగవు, శకొ, 
వే 

"మో సమ్ తేవటు, 

కొడి, 

పూ, 

అక క్క 
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కన్నడము (అకు 

గర, అత్ను చీవ్నా. 

గురి మర్యాద, 

గురియిడు లెక్క మొడు, మర్యాచె 

యిడు, ఆలక్ష్య, ఆవమౌొని, 

కడివాణ, అదుమొదధలు ఆరంభ, 

(పారంభ, మొదలు. 

వాడికో, సరియాగు, ఆఅదాగు, 

వాగద ఏణి, 
౧ 

తగిలిరువుదు ముహూర్త. 

శ్రీఘ, (దుక, హాగురు, 

మూతే బిడువుద్కు అల్బాచమొన్క శాలు 

మడియువుదు, 

చటువటిక ఇద్రవను, జాణ. 

ఛందన్స్వల్సి లఘువు, 

లక్షణ, 

నాది కౌ, 

నాచిక యుళ్ళవ, 

"మో సగార, దుర్భార, 
౧ 

జగళ, 

మోస్క లోప, తప్పుం 

బళి, 
య 

హువ్వు, 

అగరినర స, 



అదె ] తెల. ౧6 
ద 

అది, అడ, గుతిము గాడిద మున్నగు 
ద ద ఆ 

వాని మలము, 

అపటాయించు. ఆపహారించు, కొల 
. చం 

గొటు. 
లు 

అప్పము, కొయ్య అ సందుఅలో "పెటు 
లు 

జకదినుసు సున్నము, 

అబము, గణింపగా వచిన లెక, 
థి చ ర 

జ్ 9 SP 
అల్ప, లాభము, (పాట్ట, నుంపద, 

అయ. సంగీతిముందు ఆళముయొక్క_ 

"కాలము, "వరా సము, 

అయకా.డు, పాట పాడువా(దు. 

అయ కారి, మూసగాయడు, 

లయము, వినాళము మరియుక దానితో 

కలనీపోవుట, యతిస్థానము, 

లలన, (వ మేలెన ఆడుది నాలుక, 

అఅనము, ఆట, 

లలాటము. నొసలు నుదురు ఫాల 

భాగము, 

అలాటికము, పాపట బొట్లు, తలఅసానూ 

నులలో నొకటి, 

అలామము, గుటుతు జెండా 

ట్కు | శేషము, 
బెట్ట (ర 

నొసటి 

ర్ లవితము, అండ మెనది, ర్కాల శం గార 

వేపషులలో నొకటి, 
టు 

అవంగము, క రాంబువు, 

అవణముం ఉజాప్వూః 

అవము, లేశము, తునక, 

అవ లేశము, చాల తక్కువ, 

అశునము, వెలులి, కెంపునందలి ఒక 
గి ధగ 

దోషము. 

తమిళము 

కాగామ్, కుదిడె రుక్ మలం, 
ధయ 

తికుడుదల్, కొ శె ఆడి తల్. 
an చి 

లప్పుమ్, 

పెరుక్క_ప్పట్ర త్ గం 

లాబమ్, సెల్వమ్. 

అయ్యె మో సమ్, 
న. 

పాట్టుప్పాడుబవన్, పొడగర్, 

నాళమ్్స్ శా గ్రాం మోన 1 

సెల్, సోన పెణ్. | 

ఆటమ్, 
లు 

నెటి. 

తల సామూనిల్ ఒం డు. 

అడెయాళమ్, నె\టియిల్ బొట్లు, 

వినదు, 
ది 

నిన పన్, 
ద 

ఆళగానదు పెిణ్గళిక్ అళగు ముఖే 

౫గలిల్ జను, 
(యె 

లఅలవంగమ్, 

ఊపు, 

మిగమవుం కణెచ్చల్. 

ఆరువామని, 

వూణు ఇరతిన దోష౦, 
a అటి 
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కన్నడము = (లకు 

అది, వంగి క జె ఇత్యాదిగ ళ మల, 
శా ఆమాట 

అపపహారిసు దురో చజెమాడు, 

కట్టి7; తూతుగఘు తుంబువచేణద 

తంటు, 

| హెచ్చిసిద మే లె బందఫల, గణఫల, 

పొప నసంపతు. & చప లాభ స పత్తు 

వ్. 

'బేశాద శాల, 

వోడుగార. 

మోసగార, 

వినాళహాళుు వూర సేరి హోగువుదు, 

యతిసాన, 
@ 

హాణ్యు చాలిగ, ఒళశేయ హిణుం 
రం లం ల్ 

1 ఆదు, 

అలాట, నొసలు వారా, 

పాప టెఇంద జారినీద పడేక్క 

ఒడ వె. 

గుర్తు బావుటా, నొ సలిన పతక, (నేం 

తఆ 

గవ 

చెలువ, స్రీ యర శృగార చేప, 
లు వ 

లవంగ, 

రూప 

లేశ తుండు, 

బహళకడిమె తుసుం 

కుడుగోలు, 

'బెళ్లుల్ళి కం పుమణియల్లి దోష 



అమ 3} తెలుయ 

అవ గారు, దండు, 

అనీక. ఉమ్మి, 

అవాొరి, పెద ఆల, (పవావాము, 
యి 

లాంగలము, నాేేలు, 

లాంగూలము, తోక, 

లాంగూలి. కోతి, 

లాంఛనము, గుర్తు గొప్పతనపు బిరుదు 
గురు చేరు. 

ని 

లాతణివండు. అతుణ మెటిగినవాండు, 

లాంపట్యము. లంపటుని భావము, తేగు 
లాటము, 

లాగ, బొక్క, బిలము గువా, 

లాగు, చల్ల డెము చూ, ఆలాగు విధము, 

ఈడ్చు, ఆక రి 0 ను 

వ 

లాఘవము. అవమానము, ఆరోగ్యము, 

లాడము, గుణము కాలికి కొటునది, 
ఆ ల 

లాదు, మిచెకటుట, 
దట 

లాభము, (పాపి, వ్యాపొరమనముందు 

వరుంబడి, 

లాయము, గుజుఫు త బేలా, 
అ 

లాఅనము, బుజ్జగిం చుట. 

లాలస, ఎక్కువ ఆళ, 

లాలి, ఉయ్యాల లాలిపాట, 

లాలిర్యము, అందము అ లిత ముగా 

నుండుట, 

లాలూ చి, నెచ్యము, ఆ త్యాళ. 

లావణ్యము, అందమూ, ముఖకాంస్కొ లవ 

అముయొక్క_ భావము, ఊప్పన, 

తమిళము 

పడ, 

ఎచ్చిల్ , 

పకియ అలె, వెళ్ళమ్, - 

ye 

ఏజ్ , 

వాల్ , 

కులుంగు, 

కోటి, పట్టం, "పియర్ , 

ఇలక్కు_ణ అరిఖున్ , 

అదిక సీనేగమ్, (త ప్తూతంటా 

గుణం 

ఇళ్కు వణమ్స్ కాల్ చు 
లు 

మల్లాట్టమ్, 

ఆఅవమొనమ్స్ అరోక్కి యమ్, 

లాడమ్, 

(మిద్దె లాందు, 

లాబమ్్హ్ నియాపార త్రిల్ కిడెకు శాం 

వరువాయ్, 

కొంజుదల్ , 

జరా, 

తొటిల్, 
రు ఉం 

ఎల్ల్ అళగు, 

వేగాక, 
+ a. 

ఎళిల్కొ ఆళగు, ఉప్పిన్ తన్ మె, 
సా 
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దండు, 

ఎంజలు, 

(చి 

చలు, 

హాల, 

కోతి, మంగ 

గురు, బిరుదుగళ గుర్తు ఊహిసరు, 
న టి 

లంప కు తిగిలికొళువుదు, 
| రగ 

బొక్క, బిల, గుహాం 

సల్లడ, సడిలు బగ హాగ్కె ఇజారు, 

లాల్, 

ఉఊఉపారిగె కటు, ప్పురిగె ట్ర్ 

(పాప్తి, వ్యా పార దల్లి లాభ, 

ముద్ది సు, లాఅ నెమాడు, 

దొడ ఆసె, 
Gs 

దోణళ్క, తొటలు, 
లు 

చంద, లలిత వాగిరువుదు, 

"నె న్య, కెటా శె, 
గం లు 

చలువు, ముఖ కాంతి అవణద భావ, రస, 



లవరి ] తెలుంగు ' 

లావరి, బలవంతుడు, లావుపాటి వాండు, 

లావా దేవి, ఇచ్చుకోలు పఫుచ్చుకోలు 

సంబంధము, 

లావిక', అమ్మునట్లిది, 

లావు. బలము, న్థూలము, ఎక్కు_వ, 

లా సము, నృత్యము ఆట, లా స్యమాు, 

లానీక, నటి, 

లాహ్రి. మెక పువ స్తువుు మెకము, 

లాళము, లాడము, 

లింగశాయ. లింగము పెట్టుకొని 

భరించు కాయ లేక కాయవంటి 

వండిళాయ, 

లింగ ధారి. లింగమును భరించు శిన 

భ కుడు, 
ఆటలే 

లింగనము, ఆలింగనము, కౌగిలించుట, 

లిఖుం చు, (వాయు, 

లిఖితము., (వాత్క (వాయ(బడినది, 

లిపి, [వాయు విధానము అకుర విన్యా 

సము, 

లిసికరుయడు, (వాయు వాడు, (వాయస 

శాండు, లేకరి, లిపి కారు.ండులివీజుండు. 

లిప్త, విగడియలోే అణువదవ భాగము, 

లి ప్తకము, లి పమ్ము వూయంబడినది, 

లిప్ప. నిముషము కోరిక, ఇచ్చు, 

లిబ్బి, ధనము, ని కేపము, 

లివ, అచిళయము లాఘవము, 

తమిళము 

వల ఏక్, 
భ్ 

1 లావాబేవి. 

విర్చ తై శెయ్యుం "పెణ్. 

వలిమె, (పరుమన్) ఆచెకమ్, 

& నిరు త్తమ్స్, (నృ త్తమ ఆట్టమ్, 

నటి, 

| ఇలాగిర్కి మెక్క_ంతేటుం పోరుల్ 4 

లాడమ్, 

లి 

లిరుక్కు_౦ వెల్లి సెట్టి, 

లింగ తె కళు తిల్ దరిక్కు_ం శెవన్. 
ర్ి అన య 

ఆలింగ నమ్, కటికొ్క్క_ళుదల్ , 
ఉు 0 

ఎళుదు, 

ఎళుత్తు, ఎళుదప్పట్టదు. 

ఎళుదుం ముటె, 

ఎళుతుళ్ ఎళుదుం ఆశిరియన్. 

వినాడియిల్ ఆరాంపంగు, 

రు 
(నిమిడమ్స్ విరుప్పమ్, ఇచ్చె 

| పణమ, నిచ్చేపమ్్, నిది, 

అడిశీయం, ఎళ ప్నం. 
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De వాల a) 

కన్నడము {చిన 

బలవంత దప్పుగిద్దవను, 

కొడు తల్ చాంగుదల్ ముదలియపె, | కొటుతరువుదు. 
pa, | ఓ. ర 

మౌరువళు, 

బల్క దప్పకన, ఆఅతిళయ,. 

నృత్య, లాస్య, ఆట, 

| నటి, 

అఆమలుపరిసువదు, మెక. 

లాళ 

లిం౫విట బెళి శాయి. 
Rp) య 

శివభ క, 
~~ 

బర్, 

బరవా, 

CSRs RE ల 

| బరయువబ ౫, అక్షర విన్యాస, 

బరెియువను, రాయ స గార లేఖకు 

1 లిపిజ, 

షా 
విఘుడియొయ ఆరువ తై నెయ ఫెగ, 

లిప్త; వహాచ్చిరువుడు, 

నిముష, ఇచ్చె. 

1వాణ, ని శేప, 

అతిశయ, లాఘ వ, 



తెలు యన 

లీఢము, ఆలీఢము "నాక (బడినది తినయుడి 

నది, 

లీనము, ఆలీనము, లయిం చివచ్చి 

యుక దానితో వీరిపోయినది, 

మటిీ 

లీల, ఆట, శృం శారపుచేప్ట; విధము 

ఆకారము, 

లీలగా, కొద్దిగా ఆటగా, అవలీఅ గా, 

నులభము-గా, 

లుకలుక, పురుగులు తొలుచు శబ్దము 

తడబడు, 

లుకలుక లాడు. ఎవ్క్మువగా పురుగులు 

కదలుచుండు, త డబడచుండుం 

లుచ్చ, దొంగ, “మో సాగాడు, 

లు పము. లోపించినద్తి దొంగసొతు, 
pn =) ae.) 

లుబ కుడు, పిసిన గొట్టు బోయవా (డు, 
థి 

లుబ్ధు, లుబుఃడ్కు చెడునడత గ ఆ వాడు 
ధి 

ఆత్యాశా పరు(డు, లోభి, వేట శాండు, 

లుటాయిం చు, లూటీ 

వేయు, 

కొల గెట్క్ము 
య ౬ 

లూటీ, కొలనొటుట, ఉప దవము, 
య అలు 

లూచము, కోయ(బడినడి, 

తమీళము 

లి 

ము టొరు పారుళుడన్ కలను విటదు, 
అ ౬ 

లీలె, తీరువి ఇ యాడల్, 

కు్రైవాగ, సులబమౌగా ఎళివాగ, 

లం 

పుళుళళ్ తుళిక్కుం ఒలి, 

కటిమి, వేడన్, 

ఉం యై 

కొ ఇ₹ఇయడి తల్, 
Nee} = 

లం] 

కొ ₹, ఉపదిరవమ్, 
Nasi యి 

కప%టదు, ఆటు గ్రాప్పట్రదు 
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"నెక్కి రువు నెంజిరువ, శీన్న ల్పట్ల, 

అయసిదు, ఒందలొల్లి మతొందు చేశ 
+ టీ 

సీరువుదు, 

ఆశు, శృంగార చేషెబగా, ఆళార, 
౬ 

స్వల్ప, ఆ టె, ఆకిదహాగ, సులభ వాగి, 

హుళు~ళు కొ రెయున ధ్వని, 

తొదలుధ్వని, హుళుగళ ధ్వని. 

క ళ్ళ "మో సాగార, 

లోపినిరువ, కళ్లువినల్సి నిక్కిదవ స్తుగళు, 

లోభి బ్యాడరవ, 

లోభి, కెట్లనడ తె ఊళ్గవనుు అతి ఆకా 

పర, కృపణ, "బే పె-గార, 

దరోడిమాడు, లూటీమాడు, 

ధరో డె ఉపదవ, 

కోయ ఛేడినీద, 



తెలుగు 

లెంప. చంప, (పక్కు_ః 

లెంపకాయ, చెంపకాయ వెంప"పెటు, 
లు 

"లెక్క, లక్ష్యుము, అంకె, సంఖ్య, 

"లెక * గణిక ఆయవ్వయపటిక, గ్రాలొ ము, ని పట్ట 

లెక్క చేయు, లెక్క. పెట్టు, అత్యుము 

జేయు, 

లెక) పెటు, అక్క పెట్ట ఎంచు, 

లెక్కు_ సేయు, 

పెటు ల SN బరా ల్! 

లెక్కించు. అచె, లెక్కిడుు ౫౪. 

చక హాని 

(శేవృము, యోగ్యము అందము సరి, 

లెస్ఫలు, శేమము. 

లెస్స, వేలు మం చ్చి 

లే, సరి సరిలే, లెమ్ము, కానిమ్ము, చెద 

రించునప్పుడు కానీ లే వోయి; లేదు 

రూ. రాలే రాలేదు, ((గామ్య ; 

"లేతి క (వాస్వము "లేత పాంయము, 

'లే బాయము, 

లేక, జాబు (లేఖ, ఉండక. 

లేకరి. లేఖవందు, 

లేకి, అ పయోజప డు, 

లేఖ, లేక్క జాబు, 

లేఖకుడు, జాబు(_వాయువాండు, లిపి 

కరుండు, 

లేఖనము. (వాక్క లిఖించుట, 

"లేఖిని, కలము, (వాత సాధ నము, 

'లేఖ్యమా, ఆ లేఖ్యము, (వ్రాయందగినది, 

చితిము, 

TD—59 

తమిళము 

లె 

కన్నమ్, 

కణక్క_, ఎర్ , 

అట్బియప్పడుతు. 

కణక్కిడ్రు లట్బియప్పడుత్రు, 

కణక్క్్డడు, 

నలద్యు ఆళే గానద్కు సీజనదు, 
య రు 

నఅమ్, జ్నేమష్ 

గ 
pe 

3 

సరిదాన్, ఆగట్టుమ్స్ షై లె, వరవిల్లె, 

(ఇచలె “ఇళ 0 ఎమ్మిం సోల్లు 

కన్ కుటిగియ వడివు. 

క డిదమ్, అల్ల దు, 

ఎళుదుబవన్ , 

ఎదర్కుం ఉదవాదవన్, 

క డిదమ్, అల్లదు, 

కడిదమ్స్ ఎళుదుబవస్, 

వెళుతు ఎళుదువదు. 
= 

ఎళుదుకోల్ , 

ఎళుద తేక్క_ద్బు పదమ్. 

465 

కన్నడమా ( లేఖ్య 

కన్నె, 

A) 

అతయ్య, లక్క, సం ఖ్యె, 

గణిత్ర, ఆయవ్య యపటిక, 
౬ 

| లెక్క_మాడు, లత్యుమొడు. 

ఎణినీ అక్ష శ్రామౌడు, 

| లేను, చంద, (కేవ చంద, సరి 

"శేమ, 

సరి ఏళ్ళు ఏళో, బా ర్కే వా ఏళ కన్య 

లరుణ్య. 

తే అథ వా, 

ేఖక, 

| అ పయోజక, 

శాగద, పక 

| లేఖకు లిపికర, 

లేఖిని బర యువొసలకరణ, 

| ఆ లేఖ్య, బరె మర్ క్క చిత, 

| 



వశ: "తెలు 

లేగ. లేంతదూడు కందు, 

చేగటియావు, [కొత్తగా ఈనిన ఆవు, 

"లేగౌను, సన్నని సడుము, 

"లేగాడ్పు. మెల్లని గాలి, 

"లేత, అప్పడు .లేక (కొత్తగా పుట్టిన, 

పక్వముశాని, ముదువని. 

"లేడీ, కేటి జింక, 

లేదు, లేనిడ్కి ఉండనిడి, 

లేపనము. వూయుట, ఆలుకుట్క వూక, 

మంద్యు _తెలము. 

చలేబరము. శూన్యము, దారి ద్యము,. 

"లేమ, ఫ్ర" 

లేమి, చారిద్యము, (కలిమి లేములు) లేక 

పోవుట, - 

'లేవడి. లేమి, దార్మిద్యము, 

లేవగొట్లు. లేపు, లేవదీయు, 

తేవదీయు, పెకిలేవ నెళ్తు, 

తేవయను. లేతివయస్సు, బాల్యము, 

లేవిడి, లేవుడి పరిహాసము అవమాన 

పజిచు, 

"లేళము, కొం చెము, 

"లేసు, సులభము చులుకన, 

లేవానము, నాకుట, . 

'లేహ్యుము, నాలుకతో నాకి పుచ్చుకొను 

మందు, ముద్ద, 

లాంగు, స్వాధీనమగ్యు తగ్గి పోవు, లాగ్గ, 

లాంపీ, దొంసపిం 

తమిళము 

కను), 
ణి 

ఫుదిదాగ ఈన్ల పక్, 

మెల్లియ ఇడుప్పు, 

మందమొగ వికుం కాటు, 

ఇళమ్స్ ఫుడిదాగ ప్పిజస్తం 

మొన్, 

ఇ లె. 
ane 

పూశుదల్, మరున్లు, 'తెలమ్, 

ఇలా మ, ఏళ మె, 
గ్ కా రాల 

ల్, 

ఏళ్ మె. 

వడా, 
లు 

షల్లా మై, ఏళ్ మె, 

ఎళుపూ, 

మేలుక్కు. ఎడుప్పరు, 

ఇళంవయదు, ఇళ మెప్పరువమ్, 

"గేలి చెయ్, ఆవమౌనప్పడు త్రు, 

కొంజన్, 

ఎళీ మె సులబన్, 

నాళ్యా_ల్ నక్కు_వదు, 

లేగియమ్ మరును, 
ది 

టో 

స్వాదీనమొగుమ్ ఒప్పుకొ్క్కాళ్లుమ్, 
పణిందుపోగు, 

శేరు తణినిరంబియ మణ్, 
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కన్నడము  ( లొంవ్చీ 

3 దనకరు, కను, 

| ఏఐ 

హాాెసదాగి ఈసిద ఆకళ, 

తనుమయ్యె, నూత్మువు ధ్యె, 

మందమారుత, 

ఎశెయ నూరేన, 

జిం కె. 

ఇల్ల చె, ఇరువ, 

పూసీద ఒశెయువుదు,వా చ్చు, మలాము 

లేల 

| 4 | దార ద్య 

లేవిడి బడతన, 

ఏలిసు, ఎచ్చిసు, 

మేలక్కె త్తు, 

ఎ లెవయను. బాల్యం 

పరిహాస అవమొనిసు, 

స్వల్ప, 

"లేసు హగురు, నులభ, 

చనెక్కు_వదు, 

లేవ్యా నెక్కు_వ. కు పధి. 



లాగు ] తెల ౧ 
౧ 

లాగు, లాంగు లోంబడు, 

లాచ్చు. ఠక్కు_వయెనదడి, అథ మము, 

లాట, లొట్ట లోకువయొనది, 

లాటలాట. తవ్క_వు లాటలాటయను 

ధ్వని. 

లాటారము, శూన్యము బొక్క, దరి 

(దము, 

లాటిపిట, లాజిపిట్క ఒం య్ 
(ప) “లు అ 

లొట్లకన్ను. (గుడ్డికన్ను, 

టు . 4 లాట్రపోవు (గుడ్డెయగు, ఆటుగు 

లొట్ట వేయు, చప్పుడు చేయుచు తినుట. 

లాస్రేనుగు. ఒం ఈ 

లాడ పెటు, కలియబెటు, 
ఈ] రు 

లాడలాడ, వదలు, అట్టి చప్పుడు 

లాడి తెడుం కొద్ది. 

లాడుగు. ఆవు మెడగంట, 

ఆ సీ కలిగినది 
మ ల 

ఆంత యు, | 

లా త. పలము, లాట, గుంట. 
అలాటి యగ 6 

ల ర్తేపడుట, గుంట పడుట, 

లే. లోేపల్క లోనుయొక్క. (వాస 

పము 

లోకకంటకు(డుం దుర్యారండు, 

తమిళము 

ఉట్ప్బ్పడు, పణిందుప్పోగు, 

ఇళివానదు, 

అలత్యమ్, మటమౌొనద్తు (చటం తట 
లు బు అ 

ప్పట్టద్సు 

క తైెచ్చల్ , శ త్తమ్, (శబ్దమ్స్ 

శరూనియమ్మ్ ఏళ్ మె, 

ఒటగ మ్, 
Fr రు 

కురుటుకణ్ 4 
లు 

కురుాగుదల్ 4 

శ తంపోటు శాప్పిడుదల్ , 
జారి లు 

జఒజటగమ్, 
శ 

తె కలెచివె తల్, జల(త్ఫే 5 వె కేల్ 

శ తమ్మ కూ-ద్చల్ , పలర్ ఒ చేదిరం 

“శృళషుదల్ 

కన్నడము (లోక 

కందు అధమ, 

పహాగర, నికృష, 
ఉం 

బొెక్కా, తూతు, 

ఒం కొం 

కరు గ ణు, 
౯ 

కురుడనాగు, అడగు, 

శొబమౌడు త తిను, లాట నామ 
ద అయి లు 

శం కు, 

కలకు కౌదరు, 

సడిల్కు సడిలు మోతు, 

1 

పళువికా కళి తీలిరుక్కు_౦ మణి, ఆకళ కారలిగ్కా కటిద గ౦ మి 
టి వక 

అదిక వస్. (రొడ్డు పుళిష్పూా బహళ, 

సొత్తు ఇరుక్కిర పొరుళ్ గళ్ బ క్రైబరె, ఇద్ద డెల్ల. 

ఆఅఆనెత్రునమ్, 

పళ్ళమ్. గుండి, వాళ్ళ, 

పళ్ళం ఆగుదల్ కలియాగు. 

| 

ఉల్, ఓళ గ ఒళ, 

కయవన్ , కెట్టవన్ , | దుర్మార్గ. 
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లోక ] తెలుగు 

లోకజుండు, చక్కు_ని అనుభవము గల 

వాడు, 
లోకతం[తేము, జీవిత విధానము, 

లోకపాలురు.. డిశ్చాలుర్కు ఇం|దాగ్ని 
యమవరుణులు, రాజూలు, 

లోక ఫవాదము, కింవద౦తి, వారువారు 

ఆడుకొను మాటలు, 

లోకము, ప్రపంచము ఊరు, టోరి 

జనము, చూపు. (ఆలోకనము, 

లో శకాయతికు (డు, నా స్తీకయడు, 

లోకులు, డఊోరిజనులు, 

లోకువ. తేక్కు_వ్క స్వాధీన మెవది, 

లోకో కి, సామెత. 

లోకో తరము, బాల (శేష మైనది. 

లోగడ. ఇంతక పూర్వము, 

లోగలి. లోగిలి ఇంటి లోపలి భాగము, 

లోగు, లోకువయగు, త్త, 

లోగుట్టు. ఆంతర్యము, లోపలి రవా 

సము. 

లోగోను, స్వాధినము చేసికొను, 

లోచనము, కన్ను. 

లో చెయి, అజ చేయి మర్మము, 

లోచూపు, అంతెరదృష్టి, జ్ఞానము, 

లోటా. టంబ్లరు, గ్లాసు చిన్నపా[త. 

లోటు, తేమ్కు_వ్క నష్టము, 

లోడనము. (త్రవ్వుట, భౌధించుట, 

లోడి, ముద్దర, గదవంటిది, 

లోడు, "పెల్లగిం చు, త్రవ్వియె త్తు 

(వేళ్ళతో లాడ పెట్టు, 

లోతు, అగాభమ్ము చాల పల్లము, 

లోనగువది, మొదలగునడ్కి స్వాధీన 

మగునది, | 

తమిళము 

ఉఊలగా అనుభవ ముళ్ళవన్ , 

ఊఅగతందిరమ్, వాళ్కాము టె. 

దెశ్చాలకర్ , ఇందిరన్ ముదలియ వర్ , 

ఊలగ ప్పేచ్చి, ఊర్ పేచ్చి, పుకార్ , 

ఊలగహమ్్స్ మక్కల్ పార్ వె, 

నా త్తికన్, కడవుళ్ ఇ లై యెన్సవన్. 

మక్క_ళ్ , 

కరె వు, అడంగియదు, సువాదీనమౌనదు., 

పళ మొళి, 

మిగవుం నీజున్లదు, 

ఇదటు_మున్నాల్, 

మట్టమాగుమ్ క-రె ందుపోగునొ, 

ఊళ్ల రగ నీయమ్, 

స్వాదీనప్పడి ల్తిక్కొాల్., 

కణ్, 

ఊళ్ళం గా మర్షమ్, 

కరైవు, నష్టక్. 

నోణుదల్. 
రదె 

నోణు, 
a 

ఆళ మ్, 

ముదలానదు, 
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కన్నడము [ లో 

దిళ్చాఅరు, ఇంద, అగ్ని, వరుణ, యమ, 

ముంతెదవరు. 

జనాపవాదు పుళార, 

(పపంచ డోరు ఊర వరు, 

నా నీక, 
[pr =) 

నోట, (గాము సరు, 
pam. 

సహాగురుు ఒళ్పట. 
ఉం 

నారకుడి, 
రా 

బవాళ | శేష, 
ఠి 

మనయోళ గిన బయలు, 

తగు 
ణి 

స్వాధినమాడికో, 

కలు, 
బా 

ఆంగ, 

అంతర్ దృష్టి, తిళివలళి కె, 
లు 

సలా పంచపా(కతే, చాస్సు జొంబు, 

కడిమె, నష, 
లు 

ఆగి, తోడు, శో, చళబళి కె, 

లోడి గ చె. 

కదలిసుు కితుహాకు, నిర్మూల మాడు, 

ఆశాధ, బహళ వాళ్ళ. 

ముంతాద, స్వాధీన వాదుదు. 



లోని ] "తెలుంగు 

లోని, లోపల, 

లోను, లోనగు, లోపడు,ు లోపల, 

లోకువ, వాదయము, 

లోపము, తక్కువ, లోపించుట. 

లోపల, లో, 

లోపాయకారి. నొంగతనముగా, నొక 

పత మవల౦బించు, 

లోపు, లోపల చేరిన, తనది," 

లోబడు, అఫీనమగు, 

లోభము, అత్యాశ, పిసిని గొట్టుత్ నము, 

లోఫి, పిసీనినొట్లు. 

లోవుము, రోవుము, 

లోేమకు(డు. తోమకుండు ఒడలంతయు 

వెండుకలు గలవాడు, 

లోయ. కొండల (పక్కు_న పల్ల మెన 

(ప్ర దేశము, 

లోల. నాలుక, లఫ్మీ దేవి, మిక్కిలి ఆశ 

కలది చలించు చుండునది చంచల 

మయివది. 

అటో లాయపడు, కష్టపడు, తిరుగాడు, 

చలించు చుండు, 

లోలుపడు, తిరుగు, అత్యాసక్తిగలఅ 

వాండు, (ఎప్పుడు పనిలేక తిరుగు 

వాడని యర్థము 

లోలోపల, రహా స్యముగ, 

లోవ. లోయ మార్కు నేలబొటేయ, 

లోవంక. లోనికి 'వెంగ్గినది. 

లోవరి, తోట్రికట్టు క మ్య 

లోవి, వంటకుండ ; జలపాతేము, 

లోవైనము, కడచిన వివరము, 

లోనాండి, లోవి, లోహపాత, 

తమిళము 

ఉల్, 

ఉళ్, ఇదయమ్, 

కై వుం 

| ఆల్, 

రగస్యమాళ ఒళ వాగ, వెళిష్పడామల్ , 

' ఉళ్ , ఉశేశేర్ంద, తనమ్మ_రియదు, 
య 

రాక కటుమ్ తనమ్, 
యెలా నల 

కటుమి, 

మయిర్ , 

ఉడం బెల్లాం ఉనోవుం డఊడౌాయవన్ 

పళ్ళమ్, 

నాక్కు_, ఇలక్కు_మి, 

యుళ్ దు, 

మిగవుం ఆశె 

శిరమప్పడు లోలాయప్పడు ఊర్ 

చు త్రీ, (లోలాయి _ త పుడు అర్థ 

మున ఇప్పుడు వాడుకలో నున్నది 

లోల్ పడు అదిగ ఆశెయు.డైయవన్ , 

(ఊరుళు త్ర 

పళ్ళత్తాక్కు, కణచాయ్ ; పళ్ళమ్, 

తొటికటు, 
రం అ 

శమయల్ పా తిరమ్, తణీర్ పా తిరష్, 
జాలి (ac) చాల 

నడంద తగవఐల్ వివరమ్, 

పెరియ అండా కడాయి, 
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కన్నడము (లోనా 

| ల, 

ముంతాదా ఒళపక్కు ఒళ గా 

హృదయ, 

కడిమె లోప, 

వాగుర్కు 

బళ గ, 

ఒళసంచు, 

ఒళ గనసేరిద్క ఒళ గ, 

ఆఫీనవాద, 

అత్యాశ కృపణ, లోభి, 

లోభి, 

రోమ, 

రోమళ్, మె తుంబ రోనుగళుళ్ళవను, 

లోయ, గుడ్డ గళ నడువిన భా, వాళ్ళ, 

నాలి, అమ్మీ దేవి, బహుళ ఆ శెవుళ్ళ 

వఘ్కు చంచలె, 

కష్టమొడు, తిరుగాడు, చలిసు, 

లోయొ కళి, 

ఒళ గె బాగిదదు, 

త్రొటిమాడు కతు ఫ్" 
ర 

ఆడిగెయ మట జలపాత, 

క లెద నుది బె. 
(4 లు 

| లోేవాద చవాందె, 



లేవా ) "తెలుంగు 

లోహా కారకుండు, కమ్మరి, 

లోేవాము, ఇనుములోనగునదె, 

లోేోహీతము, ర క్షచందనము, కుంకుమ 

సూను ఎటు ఫ్ర, "నెత్తురు, 

లౌకేకము. లోక సంబంధ మెనడి, వ్యవ 

హారసిద్ధము. ' 

లౌకికండు, లోకవ్యవహార మెటిగిన 

వాదు, 

లౌక్యము, వాండుక, వ్యవహారము, 

లౌవ్యండు, లోకవతేంత్రము లెటీగిన 

వాడు, 

లౌల్యము, ఆక్క లోలభొవమ్మ్కు చపల 

చి తము, 
నో 

వంక. వెపు, దిక్కు_, పక్షము సాకు; 

వంకర, పంపు, వాగు, శాలువ. 

వంకర, కటిలము, వక మెనది, 

వంకరటింకర, “పక వకములు గలది, 

వంక లుదిద్దు, ఆకేపించ్చు తప్పులు కని 

పటు, "" | - 
లు 

వంకలుెపెటు, తప్పులు కనిపట్టు, సాకులు 
లు 

చెప్పూ, "నెపముపన్ను, 

వంకాయ. వారాకము, 
అనాటి 

వం కీ, (వ సందిట ధరించు వాజి 

బందులవంటివి, - | [| 

వంగ దము, వంశము, కులము, 

తమిళము 

కమ్మాళన్ , 

ఇరుంబు ముదలియ వె, 

కుంకువువ్వూ సీవపష్పు, ఇర త్తం, 

గాం 

లు 

ఊలగ త్తీక్కు_ సంబందప్పట్టదు, 

వళ క్క ఆటీన్షవన్ , 

వివగారమ్ వళక్క, 

తంతిరంగళ్ ఆరిస్తవన్ , 

అశ, 
6. 

వ 

పక్క_మ్స్ దిశే, సారక్క, శాల్వాయ్, 

కోణల్ మొణలానదు, 

కటంనాల్ శ 

కటం ఆల్తదు తవలణునాల్ , 

క తిరిక్కాయ్, 

ఇంక్ గల్ దరిక్కుం ఒరు అణి 

కులమ్; 
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కమ్మార, 
(9 

కబ్బిణ ముంతాద ధాతు, 

ర క్రచందన, కుంకు మెహువ్వు, శెంఫ్ట 

రక, 
ఆడు 

లోక సంబంధ చాదుదు, వ్యవహార నీద, 
యి 

లోక వ్యవహార తెళీదవను. 

ఆశ చపల చిత, 
ళో అవి 

దిక్కు, పక్ష నెవ వంశ 

హూ సాము, 
చ 

కుటిల వక్ర, 

శాెలుస, 

సొట్క్యా బటా. 
౬ నూ 

సొడుహాన, నెపమిడు, 



వంగ ] తెలు 

వంగము, తగరము, వంగచెటుుు సతు, 
8౨ pa.) 

బంగాళ చేళముం 

వంగు, న1మమగు. 

వంచకము. మోసమువేయునది, నక్క, 

వంచక త్వేము. "మో సము, 

వంచకుండు, మోసగాడు, 

వంచన, మోసము 

వంచితుండు. సపోయిన పాడు, 

వంట. వండుట, పాకము, 

వంటక శైలు. వంట సరకు పొయ్యిలో 

లు 

వంటక తే, పాచకరాలు, వంటలక్క. 
వూట 

వంటకము, అన్నము, పాకము భుజింప 

దగినది, 

వంటశచమురు, పిండివంటలు శాల్పగా 

మిగిలిన నూనె. 

వంటవూటయిల్లు. భోజనవి కయళాల, 

వంటరి, వంట చేయు వాడు వంట 

లక్కు. 

వంటలక్కు_. వంటక లె, 

వంట సరకు, కులు, 

వంటసాల, వంటయిల్లు, 

వ[టము, గుం (డనిది, (పానవ్మటమ్యు 

మందుల సంచి, 

వండ, వండు ఎండిన బురద్క ఆపద్క 

ఆఅంపటాలు, మొండి, 

వ.డటు, తేరు, నిర్భలమగు, 

వండలి, ఎండిన బురద, 

వంత, ఏడ్పు, దుఃఖము బాధ, ఏజు. ' 

వంతు. ఛాొగమ్ము పోటి, వరుస, 

వం తేన, అ స్రైడ, వారధి, 

తమిళము 

తగరమ్, క తిరి చ్చెడి ఇయ్యం, వంగ 

నాడు, 

వళ్లే, వ'ళెందుప్పోదల్, వళి యుదల్ , 

మోసంసెయ్వదు, నరి, 

"మో'ససమ్, 

మో సశ్కారన్ . 

సూ సమ్, 

మో సవ్వ్చోనవన్ . 

'సమెయల్ , 

వీలగు కలు, 

శ. 

సోజు, ఆళ్ల ల్తక్కదు. 

బట్బణ౦గలళ్ సెయ్ దపీన్నార్ 

యిరుక్కు_ం ఎణాయ్. 

సోట్ విర్పనైెసెయ్యు మిడమ్, 

సమెయర్మా_రన్, సమె నుర్మా_రి, 

సమెయర్ శారి, 

విజుగు, 

సమెయల్ అరె. 

వట్రమౌనదు, మగున్లు పః 

శీఆం, సమెయల్ "సెయ్, ఊలర్ న్ల 

తేరు (జలం) తెళిందు నిర్మల మౌగుం, 

ఉలఅర్ న సేటు, 
లు 

ఆళుగా, ఉఊచాదె, 

భాగం, పోటీ, వరిసి, 

ఉం a 

పొలం, 
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కన్నడమా (నంసే 

తర్క బదిచెగిడ, సతు, బం గాళ్, 
అట 

న్మమవాద, 

సమౌడుకు వరి, 

మరా స, 

చూ సగార. 

మోస, 

మో సక్కె_ ఒళ ట్ర “ను, 

పాక అ గ, 

ఆడి గసయవళ్్, 

పాక వ్యంజన, అన్న, సారుముంతాద, 

ఉగ్గకక్క_ద్దు. 

భత, కడుబుమొడివ మేతె ఉళిడ 

తుప్పు, బు పోక 
హ్ ఇ 

ఖా నావి, 

అడిగెను తం”, 

అశ ్శ్యయవళము, 

పూచె,. 

ఆడిగశుని, 

వక వాదుద్కు గండాదుద్కు కుషధగళ 

వీల, 

ఆడిగమాడు, ఒందు (వండు, 

నిర్మల వాద, 
(శ్రీ 

వరాగిద కైసరు, 

దుఃఖ బాధ సహోొళి, 

పోటీ, భాగ, వరుస, 

వారాద్మి అట్ల, "సీకు వె, కతు జి, 



వంద ] తెలుయు 

వంద, నూట, 

వందనము, నమస్కారము, సోత్రము. 

వందసీయు డు, వంద్యుండు, పూజ్యు(డు, 

వందనమునకు అరు (డు, 
టౌ 

వందు. తునుక, ఖండము (-విందజు, 

వందణ]. 

వంది. సోత పాఠకండు, బటాజా, 
pao) 

వందు. వందురు దుఃఖపడు, వాడిపోవు, 

చచ్చు 

వంధ్య. గొడలు, 

వంధ్యమాు, గొడ్డుపోయినది, 

"లేని దె, 

వంపు. వంకర, వంగుట, 

ఫలింపు 

'వంళకరుండు, వంశమును నిలిపినవాండు, 

వంశకము, "పెద్ద చెటుకు గడ, 

వంశము, కలము తండి తాతల పరం 

పర్క వెదురు, పిల్లన (గోవి, 

వంళ వృకుము, వంశ |కమమును తెలుపు 

పటిక, 
లు 

వంశావళి, వంశ క మము, 

వ౦ంశీయము, పారంపర్యమా గా వచ్చినది 

వంళ్యము, 

వకవకలు, వళావకలు, (బద్దలు చెదరి 

పోవుట. 

వక్క ఉడక బెట్టిన పోక చెక్క, 

వక్కు_ణము, వ్యాఖ్యానము, జాబు మొద 

అగునవి (వాయు పద్దతి, సమా 

వారము, 

వక్కు.లాకులు, ఆఛాంబూలము, 

వళ్కాణము, వక్కు_ణ, 

నము), 

వక్కి_ + బక్క; చిక్కి పోయినది, వక్కి_ 

పీచు (గాః ఒక్కిపీచు వక్క; 

(వ్యాఖ్యా 

.శోకప్పడు, దుఃకష్నడు, 

తమిళము 

నూలు, 

వణక్క_ం, తో త్తిరం, 

ఫుగ ళుక్కేటవకా, 

తుండుతుండాహా, 
అంబే 

తో తిరంసెయ్ొబవకా, 
ఎని 

అక్కు వాడి 

వద౦గు, కాగ 

మలడది. 

కాయ్ చ్చల్ యిలావదు 

కోణల్ , 

వంశ లె, పరంపరెయెొ నిలెనిరి తినవకొ, 

నీండకరుంబుక్కో_ల్ , నీండమూంగిల్ , 

కులం, పారంపరియం, పులాంగుళల్ , 
య 

మూంగిల్ , 

కల వరిసెయినె 'తెరివిక్కం పటియల్ , 
ల ర a) 

పరంపే3 ఠి 
రుల 

పరంపరె యాగ వనదు, 
యా ౧ 

తుండుత్తుండుగ భాగ 3 చిదరియదు. 

పాక్కు_, 

ఉట కడిదం ముదలియవె ఎళుదుం 

వగ, 
a] 

ఆాంబూలఅం,(పావ్క_ం వె టి లెయుం 

వక్కు_ కో కి 

బక» ఇల త్రదు, ఆడందబిల్ దకేయి 

లానుల్ బ్షళితుపోదలబ్, 
ఉం ముంజాల్ 
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నూయి, 

నమస్కార, నో . 

వంద్య, పూజ్య, వంద నార్హః 

తుండు ఛిన్న భిన్న వాగి, 

అలలే 6 

దుఃఖిను బాడ్కు వందు, సాయ, 

మరడ్కి బంజె. 

నిష్బులవాదదు, 

బాను సాటి, 
వి 

వంశోద్ధారక, 

దొడ్డ, బిదురు అభచ్యా కబ్బు, 

కుల్క తేందెతాయిగళ హీందిన పరంపరె, 

పిల్లంగోవి, బెదురు, 

వంళ కమ, 

పరంపరయ్నీ బందదు, 

తుండాగ్కు తుండుగ ళు చెదరహోోగ్య్ము 

పాక మాడిద ఆడి కె 

వ్యాఖ్యాన, బరువబగ్క సమౌ బార 

వార, 
అ 

తాంబూల, 

వకాా_ణ౧ 

బక్క, నరుళిద, నీక్కి_ద్క కళ, 



వక] శల క్ట 
బని 

వక్త, మాటలాడు వాడు, ఉపన్యాస 

కండు, 

వ క్షవ్యము, చెప్పందగినది, 

వక్షము, నోరు ముఖము, 

వ(క్రము, వంకర్క (క్రూరము, (గవాములు 
వెనుకకు సంచరించుట. 

వకెంచు. చెనునురలు, 

వ|క(డు,వంక రగానుండు చాడు, అంగా 

రకుడు, శని, 
వతృము, అటొమ్ము, వతుస్సు, 

వమోజము. _స్తనము, 

వక్షుుమాణము. చెప్పంబోవునది 

వగ, వగు, దుఃఖము, 

విధము విలాసము. 

వగక తె. వగలాడి, విలా సవతి, 

సంతాపము, 

వగ కాడు, వగలా(డు, విలాసవంతు.ండు, 

వగచు, దుఃఖించు, ఆలోచించు, 

వగడెం'చు, పరిష్కరించు, 

వగ డెను పరిసా_రమగు, 

వగరు, డబ్బు సము, 

వగు, కృశించిన, బక్కచిక్కి న కొంగ, 

| దుఃక్క_ప్పడు 3 యోజిక్కు_న్, 

వచనము, మొట్క వాక్యము, సామెత, 

"వేద వాక్కు సూత్రములు, 

వచ్చు, సమీపించు, 

వచ్చుబడి, రాబడి, వరుంబడి, 

వ(జము. రవ, పిడుగు బంక, వ(జ దేవా 

ము గ టిళరీరము, 
౬ 

వ జకుంఠుండు, మవామూర్థుండు, 

వటకము, వడియను, మాత, వడ, 

వటము, వటవృత్నమ్బు మట్టి చెట్లు, (తా 

డు గవ్వ, 

10-60 

తమిళము 

"పేచ్చాళకా, 

సాల్ల త్తక్కందు. 

వాయ్ ముగమ్, 

వకమ్, కోణల్ , (కూరమ్, (గహంగళ్ 

పిన్ తిరుంబుదల్,, 

పిన్ తిరుంబుదల్ , 

ఆం గారకస్, శని, 

మౌర్చు. 

ననంగ ల్ మార్చు, 
అనాటి 

నాలప్పోవదు. 
య 

దుఃఖమ్క్ సంతాపము వగ, విదమ్, 

విలా సమ్, 

ఒయ్యారి. 

శొగునుశ్కా_రన్, (మెనర్) ఆడంబర 

ఇశా_రన్, డం బాచ్చారి, 

ముడివు సెయ్, 

ముడివాన, 

కొర్కు, 

పేచ్చు, పళ ముళి, వేద ల్రిన్ నాల్, 

సూ త్రిరమ్, 

వర్కు ఆరుగు, కిల్రైశేర్ . 

వరువాయ్్ వరుమవూనమ్్. 

వజ్జిరమ్ ఇడి, దిడమానఉడళల్, గోన్లు, 

మగామూడన్, 

వడామ్ వడకమ్ వడా మా త్రీరె, 

ఆలమరమ్క్ కయిర్. 
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క 
మాత నాడువన, ఉప న్యాసక 

వ కృవ్య, 

బాయ్యి ముఖు, 

డొంక, (కూర వాద, (గవాగళ తికో 

గమన, 

తిరుగు, 

అంగారక్క శని, 

వె లౌప్క బగా, విలాస 

ఒయ్యారి, విలాసవలి, 

విలాసవంత, చటువటి శె గార, 

దుఃఖిసుు ఆలోచనమౌాడు, 

బగాయిసు, 

పరి ప్మా_.ర, ముకాయ, 

ఉబ్బస, శ్వా సరోగ, 

బక్కెయాద, బక, 

వచన, మోతు, లోకోకి, వేద వావ్క_, 
అలో 

నూ త్రగళు, 

వా తిరవాగు, 

వరుమొన, 

రవె, పీడుగు బంక వ(జదేనా, గటి 
లు 

యవ, 

ఆలిమోర , 
లు 

మండిగె వడ సండి గెమా త్ర, గుళిగ, 

ఆలదనుక్క వాగ్గ, కాడి, 



వటా )] తెలుగు 

వటారము, వటారము ఊర నగర్వు 
లు 

పేట, 

వటి, మొత, 

వటికృ వడ, వటకము, 

వటువు, (ఎవ్మాచారి. 

వటము, వడి, నాకోముల [(తోఫుడు, 
హ్ య 

తేలుగు నషము,. 
ప్ 

వట్టి సిమియుశేని, నిస్పర యోజన మైన, 

క ల్లిలేని, 

వటిది, "ఫాలీయెనది, అసత్యము, : 
ఠం ర 

(ఆన) 

వట్టిమాట, అసత్యము, ఆపచాదము, 

వట్టియావు. వట్రిపోయినయావు, పాలీ 

యని యావు, 

వట్టి జేరు. పరిమళ ముగల యొక వేరు, 

వట్టు. ఎండు, తగ్గు కృశించు, వజ, 

(ఆంతవట్టు 

వటము, వశా్కా_కతి త్తి (వాసము 

గుం దము, 

వ(టిల్లు. తిరుగు, 

వడ, గారె, వేడి సెగ, శమ 

నడక. వణుకు, కంపించు, ఉత్తరపు 

దిక్కు - 

వదంబోయు, వ డియబోవ్రు తేటగా 

దించు, వడిగ టు, 

వడగల్లు, వడనండ్లు, ఒక ప్పుడు న్ 

తాతీవె గడ్డకట్టి ఆరాళ్ళు వర్షి ౦ 

చుట, వడగండ్ల వాన, 

వడగాడ్ను, వడగాలి, "వేడి గాలి, 

తమిళము 

వటారమ్, ఊర్, పేటి, 
లు మ 

మా తిక, 
బని మోగా 

వ డొ, 

వడి, నహ. 
G ఠి 

శీజమ్్ అండము, వీచె, 
చా 

పయనిలాదద్యు ఒజనుమిల్లావ, 
లగి య 

పొయ్, 

వ టిప్పోగసం, (ప క ఉఊఉలర్ ౦ద, 

శాయ్ుంద, 

పాయ్, ఆస త్తియమ్, అపవాదమ్, 

వట్టి వేర్ , 

నటు, ఉలర్, ఈరమి[ని, వై, (అదు 

వై) 

వెటిలెపె, అడపక్, కుటీల్ , వటమా 

నదు. 

శురుండుకొ_ళ్ , తెభుంబు 

వడ నెప్పమ్, సిరమమ్, 

నడుంగు, వడక్కు_ది తే, 

వదికటు, 
లు 

కల్ మళ ఆలంక టిం 

కన్నడము [ కడా 

ఊరు నగరి “పేట, 

మాతే, 

వడ, గళీగ, 

(బహ్మ చారి, 

బడి, కందు దండ, కందు నష, 
య్ లు 

తరుడు, వృషణ, 

కలసక్కె_ బారద్క ( 
ఎనిల్లద, ఇడి, 

అఆఅప్పట, 

టోళ్ళు, అ సత్య, పొల్లు. 

వణగి పనో గు, 

వ్ సత్య, అపచాదం 

క రెయదిగోవ ఆకళ, 

పరిమళ వుళ్ళ చేరు, 

వణగ, ఒటు, తగువరి 7, కృశిసు, 
ల్లు ౧ 

అడప, ఎలె ఆడికి చీల వాస్య 

గుండు, 

తెరుగు, డెంకు, 

కంపిసు, ఊ త్తరదిక్కు, 

సోసు, తే శు గాళిను. 

కల్ము శే, ఆలిక లు 

ఊరిగాలి, శ 



వడప ) తెలు తమిళము శన్నడము [| వదన 

వడపప్పు వడలు చేయుటవ నాన బెట్టిన | వడైపరుప్పు, వజెయ బీలి, 

పప్పు, 

వడిపించిలు, లేతవమూమిడి పిండాలు, ఇళ ంమాొంగాయి పింజి. ఎళమౌావిక శాయి (హించెె, | 

వడముడి, ఫీము(డు, ఫీమన్ , భీమ 

వడవడ, వణుకట. నడుంగు, (నడుగు, 

వడి. వేగము, త్వర, వేగు, వగా చేల. 

వడియము, వ్యంజనము, వడామ్, చ్యంజ వు సండి గ, 

వడిసెల, ఒడిసెల, దారపువలలోే రాతిని కవణ్ , ఎజిదల్ , కవణాల్ ఎరి క వణ, 

"పెటి (తిష్తాకొటుట, 
లు “ లు + | 

వడువు, విధము, ము'జె, బం . 

వడ్డన. వడ్డించుట, విస్తరిలో అన్నము, పరిమారుదల్ * | భత్యుబడిను, ఎల యత్రి ఎల్లా ఇక 

"పటుట, | | 
౬ ar 

వడ్త వారము, శనివారము... | శనిక్కి_ళ మెం శని వార, 

ఇ . డి, ” వడ్డి. వృద్ధి, అస్పిచ్చిన -డబ్బుకిచ్చు వడ్డి, విరుద్ది బడ్డి గంటీన మే లె రొక్క, 
అధిక రొక్ళు._ ము, 

॥ | 

వడ్డికవడ్డి. చ|క్రవడ్డి, చక్కారవడ్డి, | చ క్రవృద్ధి, బడి గె బడ్డి 

వడెన. చూ, వడ్డన, పరిమారుడ ల్. 1! ఒడిసువుదు. 
(05 

వ దంగి, కొయ్య పని వాడు వద్గంగి, తచ్చన్ * బడి 7౧రవను, 

వడు, వరిగెిం జబు, ' ' గిల్, 'భత్తే, నెల్లు, 

వణివ్క_. వణిజాడ్కు వ రకండు వెశళ్యు( వణికన్, వియాపారి, వెళియన్.. = వణిక, వర క్క వెళ్య, 
తాతే రా మలా జి ఓ 

డు | ' 

వ ఛి. దీపపు వత్తి, విళహ్క_ తిరి, 'దీపదబత్తి. 

వత్సేరము* సంవత్సరము, అబు, వర, 
a యె 

వతర్సనాభము. వసనాళ్ళి, ఒక విధ మైన , ఒరుమౌదిరి మకు౦దిల్ శేర్క_ప్పడుం ' వసనాశి, సిష, 

విషము, | నాదిమెన్నుం విషమ్, 

వత్సలతే. వాత్సల్యము, (పేమ, పేమె, వాత్సల్య, (పేమ 

వదంతి. కింవదంతి, (పవాదమ్ము లోేకుల | వదంతి ఊర్ వంబుః కింవదంతి, జన(,ప్రవాద, లోక జనర 

మాటలు, | మోతు, 

వదనము, నోరు ములిము. | వాయ్, ముగమ్, ముఖ్య బాయి; 
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వదర, వదరబోతు, 

వదరు. వదరుట, (పేలుడు మాటలు 

వర సుమాటలు, నీర లి 
వదలించు, విడిపించు చేరుచేయు, 

వదలు, ఊడిపోవ్ర్స్కు సడలు, బెట్టుత స్తు 
టు 

విడెిపోవు, మౌనుకొను, విడి చిపెట్టు, 
& 

వదాన్యతే, దానగుణము, దార్భత్వము, 

వదాన్యు (డు, దాత చానము చేయు 

వాడు, 

వదినె. అన్నభార్య, భార్యయొక్క 

అక్క వయసులో పెద్దదెన మేన త్త, 

"మేనమామల కూతురు, 

వదులు, వదలు, 

వద్ద. ఒద్ద, 

వద్దు. అక్కర లేదు, 

వధ, చంపుట, 

వధకండు. చంపు వాండు, 

వధించు. చంపు, 

వధువు. పెండికూతురు, ఆడుది, 

ము కోడలు, 

వధూజనము. స్రీలు భార్య, 

వధూటి, ,సీ,, 
హా 

వధూవరులు, (కొత్త దంపతులు, 

కన్య, 

వధ్యు (డు, చంపదగినవాండు, 

వన-చరము, వానరము కోతి అడవిలో 

తిరుగున దెం 

వనట, బాధ, దుఃఖము కష్టము, 

వనధి, సము దము. 

వనపు. వనరు దుఃఖము, చీండే, 

వనభోజనము, తోటలో వేయు వివి 

ధాన్న భోజనము, | 

శమిళము 

వాయాడి, 

దళర్ ందదు బిగువు కరెందదు, విట్టు 

ప్పోనదు, విట్టుక్కొా_డు త్తీదు, 

దానగుణమ్, చారాళ దర్మ్శగుణమ్, 
4 

వళ్ళల్, 

అణి మచెవియిన్ అళ్కాాళ్ , అలదు, 
ea a mM 

ఆణనిన్ మనెవి, 
ta ర 

దళరు, బిగువుకు రె, 

ఇదమ్. (అవనిడమ్ వానివద) 
యు 

జేణగామ్, 
క 

కొలుదల్ , 

కాల్ 

మణమగ ళ్, మెసన్కి మజణువుగల్ , 

జన్ గళ్, మనెవి, 

“మెల్ _ మంగ, 

పుడియ మణమక్క_ల్ , 

కొలతగునవనస్ , 
౧ ద 

కరుజుంగు, ళాటిల్ తిరివదు, 

ఉ బాద, తున్నమ్, 

క డల్, 

తున్నమ్, కవల, 

తోట త్రిల్ ఊం విరున్లు. 
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కన్నడము (వన భో 

విటువిడు, విడిసు, వికడుగ డెమాడు, 
లు 

కి త్రుహూోగుు బిజు కమ్మియాగు, "చేశ 
అవి అ @ 

యాగు, 

దాతృత్వ, 

దానవీర, 

అ తి7, అల్లన హెండతి, హాండతియ 
అబాట్ ల్సి 

అక్క సోదరమౌవ అతెయ దొడ 
అవాలి య 

మళ్లు, 

సడిలు, 

వా త్రిర. 

బేడ, బలై 

వభి, కోలు. 

క్ ల్వువను, 

కొల్లు, 

మదు వెమగ ఘు హెణుమగరళ్కు సాసె,. 
ta 

హాంగసర్కు హెొండతి, 

ర్ _ 
Cyr క్ర న్య. 

హాస దంసపతిగళు, 

కోతి అడనియలి అడ్డాడువుదు, 

గొందలు, దుఃఖ, కప్ప 

సముద్ర, 

దుఃఖ చింతే. 

వనభోజన, తోటదల్లి ఊండువ మృషా 

న్న, భోజన, 
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వనమాల. తోమా ఆవలు పువ్వులు తోమాలె, | 

౬ 

వనము, అటవి, తోట, జలము, 

వనరు, ళోకించు. 

వనిత, అను రాగవతి, స్త 
వ నే-చరము, వనచరము, 

వన్నె, రంగు మెటుగ్కు అందము, 

వన్నిక శె, సౌందర్యవతి, 

వన్నె కాడు. అందగాడు, విలాస పురు 

షుండు, 

వ న్నెలాడి. వన్నెక లె. 

వన్నెలా.డు. విలాసవంతు.డు, 

వన్నె కక్కు, (ప్రసిద్ధిపాందు, 

వప, కడుపులోని [కొవ్వు. 

వపనము, కేవరము, 

వపువు. సుకమార శరీరము, 

వమనము, వాంతి, 

వమ్ము. వృథ, వ్యర్థము. 

వయసు, ఈడు, (పాయము. యావనము, 

వయ స్యుండు. స్నేహిఠతుండు, 

వయాళి, విహారము, 

వయినము, వనము, వివరము, 

వయోవృద్ధుండు, వయసు చెల్లిన వా(డు, 

వరాండాూ, వసారా, 

_ వరకము, కరినశిక్న, 

వరకు, రేస్క అంత వకు దనుక, 

వరట, ఎండిన పేడ, పిడక, 

వరటు, కుష్కి0చు, 

వరణము, వరించుట్క ఆవరణము, 

వరణీయము, వరింపద గిన 

ఈలా సపిర మాణహ్ 
శ ౧౮౧ 

తమిళ మూ 

శాడు, తోట్రమ్, న్ర్ , 

షెల్ అన్ఫుజెయవళ్ . 

కాటిల్ తిరయుం విలంగ్కు కాటు 
A) కు 

మిరు మ్. 

నిజమ, ఎభిబ్ ' ' | 

ఆళోగి, 

అళగన్, (మెనర్), 

ఆలో గి, 

అళగన్, 

పుగ ల్ "పెటు, | 

నయ టిలిరుప్క_0౦ కొళుస్వు, 

తువరమ్, 

సుగుమారమాన ఉడలొ, 

వాంతి, 

వీల్, 

వయసు, పరువకన్, 

తోళన్, 

pn Sp టా 

వివరమ్, 

కిళవన్, వయదానవన్, 

కడినశి క, 

తగ డు, వె, 

వరటి, వరాటే, 
౬ (A) 

వరణుదల్ , 
రన్ 

వరి తల్, 
అనీ 

| 
వరిక్క_ తేక్కు_దు, | 

477 

కన్నడము 

తోమా? , 

అడవి, తో శెసీరు, 

శోకిసు. 

వని తె అనురాగవతి, 

వనచర, 

బాం నంద, మురుగన, 

సుందరి, 

విలాసపురువ్క వెలవుగార, 

బణతి, సాగును గా ర, 
రా అటి 

విలానపురుష,, 

(పసిది హగందు. 
థి 

హో కెయలి రువ, కొ బ్బుం 
రి న్న 

1'తరర, 

' సువమొర శరీర, 

' వమన, 

వృ థ వ్యర్థ, 
ఈడు, వయను, యావన, 

స్నేహేత, 

విహార, 

ఎగ్ 

వసారా, 

శరినశి నె, 

॥ వర్కు వరెన్యా రేక్క దనుక 

వణగిదసగణి, 

ఒరటు, 

వరిను, ఆవరచ్వా, 

వరిస అక్క, 

( వరణీ 
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వరద, వెల్లువ, ఏలు. 

వరము. (కేష్టము, దేవశానుగ్రవాము, 

కోరిక, 

వరవ, చలువువ వర్ష పుసీరు వచ్చు 

కాలువ, 

వర ఫుశాలువలు, వాగులు ఏటికి. చెటు 

వున చాననీరు పారించు శాలువలు, 

వరవుడము. దాస్యము, 

వరహా, వరాహ ముదగల (షా చీన 

నాహోము, . 

వరి. ధాన్యము. 

వరించు. కోరు వరణము చేయు, 

వరిబీజము, వృషణవ్యాధి విశేవుము. 

వరిమడి, వరిపొలము, 

వరిషు(డు, (శేషుడు, 
© © 

వరుడు, మండు, ెండికొడుక. 

వరుగు, 

నవి, 

ఎండిన ఊరగాయలు "మొదలె 

వరుజు, గనిమః 

వరుమొనము, 

సంపాదనము, 

వరుస, పంక్తి, (కమము, 

వరుంబడ్కి అడాయము, 

వరము, అ ధ్యాయ ము, 

రాగము, 

తెగా ఒక 

వర్నని, బలశాల్కి తేజశ్ళాలి, 

వర్చస్సు, తేజస్సు, 

| వర్ణనము. వర్గము, వరి ర్భించుట్క ః విడుచుట, 

వర ర్ద్యమా, త్యజింపందగినది. 

వర్గము, రంగు ఆతరమ్ము పలము, 

వర 'సంకరము, 
7 

కోలముకాని పఠలముతో 

కలయుట, " ' 

తమిళము. 

వెళ్ళమ్, ఆటు, 

సీజను ఊయర్ న, కడవుళ్ పీరసాదమ్, 

కోరిక స 

ఏరిక్కి మర్ "సెల్లుం కాల్వాయ్, 

వాయాా_ల్. . 

ఆడి మె. 

వరా ముది రె యుళ్ళ పళమ్ శాలతు 
రా జట 

నాణయేమ్, 

“సిల్ , 

విరుంబు, 

వీజం (విడ) సంబందమొన' ఒరు 

వ్యాది, 

చెల్ నిలమ్, 

సిజిస్షవన్ , ఉయర్ వన్. 

సిజన్షవన్, మణమగన్.. 

ఊలర్ న ఊరుగాయ్ ముదలియ వె, 

వ తల్, 
అట 

వరంబు, వె టె 9 క దె, 
an ఈ. 

వరువాయ్య్మో వరుంబడి, 

వరిస్తె కిరమమ్, 

షనమ్స్ అద్ది యా యమ్ పిటివు, 

వల్లవన్, తేజన్ఫు డెవన్, 

తేజస్, ఒళి, 

విటువిడుదల్, 
eం 

విట్రువిడ త్రేక్క_దు, 

నిజమ ఎళుత్తు కలమ్, 

కుఅక అప్పు, 
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| హె ళేయ 

కన్నడము" ( వర్త నం 

పోళ్ళె వారిత,- 

| గ్రోన్ట్రవాదుదు దేవతానుగవహ వారిక, 
అ త 

మభలినికుు ఆరగ తరువ కాలువె, 

కరెయనీరు హరియిసువ. 
ఫీ 

కాలుని, 

దా స్య శి 

వరాహాము[ద యుళ నాణ్యం 
ap) 

నెల్లు. 

కోరు వరణమాడు, 

అండ వాదము, 

చిలి నగది, 
1 00 (ల్ 

(కేసును, 

మదులింగ, వరః 

సరివాద్దు, మేరె గడీ, 

వరుమాన, ఆదాయ, సంపాద "నె, 

పం క్తి 3 (కమ్మ సాలు, 
ఎలి [ న్ 

అధ్యాయ, పంగళ్క, ఒందుభాగ, 

బలశాలి, తేజళ్ళాలి.. 

లేజన్సుం 

వర్త విడుగ ఇ, బిడువుదు, 

'త్యజిసత క్కు. ” 

రంగు అక్షరకుల, 

కలగ ళ మిళణ, బెరికె, 



వర ] తెలుప 
£3 

వర సంయోగము, వరముతో వరము ణ ణ ణా 
కఅయుట, 

వరాంతరము, మటియుకవర ము, 
ac) 

ta 

వర్గా(శైమము, (బవ్మా, శ తీయ వైళ్య 

కూదుల భర్భముల్కుచాతుర్వర్ల కము, 

వర్షి, (బవ్మాచారి, చిత శారుండు, 

వర్ణనము, వర్షించుట, రంగులువూయుట, 

వర్రకము, వ్యాపారమ్యు (కయవి।[క 

యము, - 

వర్తకుండు, వ్యాపారి. 

వ రనము, (పవ రనము నడవడి, జీవ 
అనాటి అమిటీ 

నముం - 

వ రమౌనము, జరుగుచున్న కాలము, ఆనాటి 

సమాహారము, 

వర్తి, వత్తి, దీపపువతి, నడుచుకొను 
వాడు, 

వర్తించు. ఉండు, 

వరిలు, 
ఎట 00 

వరిక, వరి, 
మ్యాటీ వాట 

నడుచుకొ ను, 

వర్తులము, గుండనిది, గోళము, 

OO భు లి | 
వర్ధంతి వర్ధంత్యుత్సవము, పుట్టిన దినము 

పండుగ, 

వ రకము, వృది వేయునది, 
జాన థి 

వరకి, వ డంగి, 
థి 

వరనము, “పెరుగుట. 
థి 

వర్హమానము. వృదినందునది, ఆముదపు 
థి థి 
చెటు 

6 , 

ర . వో దికీ వర్ధిమౌనుండు వర్ధిష్షువు వృద్ధి వచ్చు 

వా(డు; మహావీర జె నుందు, 

వరి చు, “చుంచు, 
థి 

త మిర్ ము 

చబాొయతుడన్ వాయె క అక్కు దల్ 
అటి ఆ 

మృటొరుజాదియుడకా కలప్పు, 

నాను కులంగళ్, నాను వరంగల్, 
౧ ౧ ౫ 

బిరమ్ముచారి, ఓవియ ళ్క్ళారన్. 

వరి తల్, 
గూ 

వణీకన్. 

నడవడి నదతె, వాళ్ ౪, 
కూ (Un 

నిగళ్ గిరళాలమ్్స్ చేది, 

రి నదనుకొ)_ శాశన్, తి గ్! న ది రా బై న్ 

వటమ్, గోళమ్. 
€ 

త చ్చన్ 

వళర్ దల్ , 

మున్నువ్క_ వరుబవన్, ము న్నే (ట్ 

నుడైయ హ్క_డియవన్ ; జెనర్, 

వళరు, 

వరి అ వది నందు, 

థగ య 
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కన్నడము [ వరలు 

బణనళ సరి శా, 
అ 

వరాంతర, 
ల 

. ైహ్మా, క్షత్రియ, వె ళ్ళ, కూద థర్మ 
గళు, 

| (టబ్రైహ్మచార్కి చిత శార, 

| వరి సుకద్కు బణవోక 
£3 ar) 

| వ్యా పారి, 

నడ తె జీవన్న కమ 

ఇండు సమాణార్మ 

(బతి, ఒళిక్క న డెదుకొ ళ్ళు వనుం 
అలకే 

వర్షిస్తు ఇరు న జదుకొళ్ళు, 

' దిపవ తి, 
ఇ అనాలి 

'పసపండాద, 

1వర ంత్కె హుటి ద వాబ్బ, 
1. లు 

థు 
బడి 7రవను, 

బె ళ₹ెర, 

మున్ను క్కు వరువదు, వళ క్క ప్లై నరం. | వృద్ధియాగువ, అవుదలె గడ, 

వరి ము వృది గె బరువన్యు జనః 
థా థి న్ 

సు చల్లె 



వర్మ 1 తెలుంగు 

. | శేషుడు. వర్యు (డు క షు 

వర. వర "కాలము వానకాలము, 
మ వె 

వర్ష ము. వాన, సంవత్సరము, భారత 

వరము, 
చ. 

వరాళనము, సాంవత్సరిక వృ తి, 
ఖు ppm 

వర్షించు, వానకురియు, 

వట, మేర, వాద్దు, ఎల్లి, 

వజకు, (ఆంత వణకు, (అంతు దనుక, | 

వణద, వెలువ, (పవాహము, 

వజిప్రు, వానలేక పోవుట, తూమము, 

వజులుం; (ప్రకాశించు, వ్యాపించు, 

వటువటు మిక్కిలి ఎండీనది. 
లు 

వటువాతే, (పాతఃళాలము, 

వటు, (పవాహము, అధికము, 
ఈఏ 

వలొడు. వతోడు (ప్రవహించు, 
ఆఅ (6 అ 

వల, మృగపమ్యైదులను ప టుడు 
లు 

జాలము, వాగురు మాయ మో సము, 

వలకు. దిక్కు, వలను, 

వలకడ, కుడివె పు దషీణపుదిష్క, 

వలకాది, శృం-గారి. 

వలకేలు, కుడిచేయి, 

వలగొను. (పదకీ ణము చేయు, 

వల వేయి, వల కేలు, 

వల-చు. కోరు, (సేమించు, వాసనకొట్టు. 

వలతి, స్థానము, 

వలదు, అధికము, వద్దు, అక్క_ర లేదు, 

వలన, చేత్క (అందువలన అందువేతు 

వల, 
ళం 

వల నగ, విలుపడు, 

తమిళము 

కవచమ్, 

(శేషన్. 

వను ళి కాలమ్, 

మళ, అభు భౌారతీనాండు. 
యా డడ 

ఆండుకో్కో రుదిరలి కొడుప్కం మనో 

వరి, 
ne) 

మె చయ్. 

ఆదు, బలె త్త వరంబు, 
| Nae] 

ఆదువ టె, 

వెళ్ళమ్, 

నళ యిలా మె, 
యు ౧౧ రా 

ఒళివికు, 

సముగవుం ఒలర్ ౦దదు. 

కాలెయిల్ , 

వెళ్ళను, ఉయర్వు, 

వెళ్ళమాగ శ్పీడు పాయ్ సీరోట్టమ్, 

డి, 

వలదుపక్కు_6, తేర్కు_ది కె, 

ఆళగి, 

వలదు కె, 

వలం వరుదల్ , 

వలదుకె, 

విరుంబు, అన్నుకాట్టు3 నాటటం, 

షఇషదడసు, 

ఉఆయరుం, వేణాం. 
వీ డి 

ఆదచాల్ 4 

| ముడియుమ్, 
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| కవచ, 

(శోవ్షను, 

మ ళె గాల 

మళ్ళ వర రతవర , 
| షి ఫ్ లు 

వర తుంబతింబువద క్కె_ చేశాద వరు 
వె 
మౌన, 

మళ సురియు, 

పేర, వై, 

అషువరి గూ, 
లు 

హూాళ్ళి (పవావా, 

మ శేయిల్ల బె ఇరున సమయ, మైము, 

(పకాశినుు వ్యాపిసు, 

బహళ చెన్నాగి వణగిరువ, 

(పాత కాల, 

(పవావా, “హెచ్చు, 

హాూరియు, 

బలె, మాయ మూస 

దిక్కు 

బలగ డె, 

శృం గారి. 

బలగ. 

అజాత 

బలగ. 

సొన, 

థి "ఇ 

అధిక, బడ, 

సలవాగి, 

ఆలాగు, 
రాలా 



వలను] తెలుయణు 

వలను, వెపు, దిక్కు? పార్శ్వ ము, 

ఉపాయము, 

వలపల, దవీణపు వెపు, 

వలపలదాపల, కుడిఎడమ వై పుల, 

వలపించు. మోహిొంప జేయు, 

వలపు, మోవామ్ము వాసన, 

కావుము. 

కోరిక, 

వలఫి. ఇండి నడికొప్ప్రు, చం[దశాల, 

కొణిగ, 

వలమొనము, తిరుగు చున్న ది 

వలము, విస్తారము, విరివి, స్థూలము, 

వలమురి, దకీణావ రృ శంఖము, 

వలయము, కడియము, ఒజాణము, 

వలయు, చుట్టుతిరుగు, ఇప్పమగు, ఆవ 

శ్యక మగు, (వలసినది కావలసినది 

వలవంత, మదనతాపము, దుఃఖము, 

వలవని, తేగన్వి అక్కరలేని, 

వలవల, వెక్కి. వెక్కి, (వలవల ఏడ్చుట) 

వలస, (పవాసము, 

పోవుట, 
కొనుట, 

వలసతీయు, వల సపోవు. 

వల్, చలీ, (నిత్యము, చ ల్శ ద న ము 

కంపము. 

వలిగట్లు. పహీిమాలయము. 

వలితేము, చుట్టంబడినది, 

వలిపము. వస్త ము 
యో 

వస్త్రము, 

వలువ, వల్ల, న్లూలమ్సు బలవంతుడు. 

వల, పోతె. [దానివలె దీనివలె] 
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పరదేశమునకు 

కొ త్రజారు నిర్భించు 

తెల్లని సన్నని 

తమిళము 

తెర్కు_ది. 4 

ఇడదు వలదు పక్క_మ్, 

మోగిక్కు. 

మోగమ్స్ విరుప్పమ్, కామకొ. 

వీట్రిన్ నడు ఉచ్చి, చందిరశా లె 

కొటడి, 
లు 

వఅగొళభ్య్ళువదు, అదికమ్క్ విసారమ్, 
| 

వలమురి, 

ఒడియాణమ్. 
ది 

ఆవ సరమానదు, పిడి తదు వేణ్తియదు, 

త గాద్క అవ సరప్ప డాద, 

విమ్మివిమ్మి, 

కడియేరిన నాడు, ఫుదు ఊర్ , U 

కుడియ్రు. 

కుళిర్ . 

ఇమయమ లై, 

శు తప్పటదు శూల్ ందువరప్పటదు, 
జ (ఎ) ౬ 

తుణి, వెణ్ మెయాన మెల్లివ త్రీరమ్, 

ఇమయను లె, 

పఫరువున్ , వల్లవన్ , 

| పోల్, (అదుపోల్) 
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కన్నడనూ (వలె 

కడ డిక్క, పార్గ్వ్వక, ఊఉ పాయ, 

దకీణదిేే, 

బల కె, ఎద క్క. 

ఒలెయిసను, 

మూనా, వాసెనికాడు, 

చందళాల్య, మనెళు ఎ త్తరద భెగ్య 

కోణిగ, 

సుళి దాడువం 

విస్తార, స్ధూల, 

దహ్షీణక్కె_ నుళిద శంఖ, 

కడిగ, ఒడాణం 

సుతు, ఇషివిర్తు ఆవశ్యక వాదుదు, 
౨ కర 

మడనతాప్క దుఖ, 

బారద్య అనావశ్యక, 

విక్కి విక్కి అళ, 

వదు హాోొన ఊం నిర్మాణ 

వల సిసోగప, 

చల్లి శర్వ, కంపం 

| హీమౌలయ. 

సుతు ముటల్సి "సల్పట, సులియాద, 
— టట లు 

సణనూలిన, నాజూకు బటు, 
ణ లు 

శీతనగ, మంచినమలె, 

దప్పనాదనను, 
సో లిరువ, 



వలెను ] తెలుల్ణప 

వలెను, (కేయవ లెను వలయునూ, 

వ'లెనాటు, వల్లెవాటు, "పపం చె, 

వలనము, గుజపునడకలో భేదము: 
౮౫ = 

వల్చు, వలచు, వాసనకొటు, 
శు 

వల, వలన, అనుకూలము, సరి సమో 
య 

పము. 

వలకాడు, శృళానము, 
యం G 

వలకి, వీణా.. 
య 

వలడి, ఆపద, కొల, లేనిపోని కహము, 
య | యం వూ 

వలము, వలువము, వరహాలబో లె సంచీ, 
య య 

వలి, తీగ, భూమి, వలిక. 
oo రగ 

వలించు, కంఠ పాఠము చేయు. 
య 

య య శా ఠం 

(తాడు, సరి, అవును, అమె, 

వశము, స్వాధీనము, లోకువ 

వశీకరణము, మందు పెట్టి స్వాధీనపరచు 

కొనుట, 

వమట్కాారము, హోమము చేయు హోమం సెయ్యుం పొళుదు కూజప్పడుం 

నప్పుడు చెప్పు పదము, నిష్టూరము, 

వసతి, సౌఖ్యము, నుఖుకరము, ఇల్లు, 

జై నమందిరనము, 

వసతిగ్భృవాము, విడిది, విద్యార్థులు 

విద్యాకాలమున వసీం చెడు గృహము, 

వసడి, (బసద్సి జెనమండిరము, 

వసించు, నివసించు, 

వసీ వాడు. మిక్కిలి వాడు, 

వనీ వాళ్ళు, ఎక్కవ గా వాడిపోవుట, 

వసువు. పదార్థము, 

వ ॥ "స్త [మః బట్ట, వలువ, 

వహి రము, కడ పడవు తెప్ప, 

తమిళోయు 

(వెయ్య వేద్దుమ్, 

ఆంగవ తిరమ్, 

"” కుడి రె యిన్ నల, 

నుడుశాడు మయానమ్, 

వీవ్వా, 

విపతు, కొ ళె, 
ఎవి ఎం 

వళువం, పె. 

కొడి భూమి. 

మనప్పాడం సెయ్, 

డియే, 

సువాదీనం. 

అదికమాగ చాడినదంగుదల్, 

పారుల్ , 

తుణి, 

1 పడగ కష్పల్ , 
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పళకుక్కు_ శ కట్టుం కయిర్ , ఆమ్క్ అప్ప 

మరునువెతు తీస్ వశంసెయ్దు క్కొ_ళ్ళు 
యిక ది 

కన్నడము (వ: 

| చేవ, 

కుదిరెయచలన బా, ' 

వాసనహోొ డయు, 

ఆవరింద, సరి, సమిపః 
ఏ 

మసాణ, సుడు గాడు, 

వ్, 

(,ఆపతు, దరోడ్క ఇలద కష, 
నం య 6 

వలి స్సు భాయి పాఠ, 
య 

కొరళు హగ్గ, సర్తి ఆహుదు, 

వశ, అలత్య్య, 

మరుళు ముద్దు, వోకిీ వశమౌడికొళ్ళు, 

దల్ , 

| తీన్ వళిమౌనదు, వళపడిీ. 

హాోోమమాడువాగ' హేళవ మాతు, 

మనిర౦, క డినచ్చొల్ , 
(టు 

వసతి సుగం, ఏడు, శమణర్ గలిన్ సౌఖ్య, సుఖకర్క, వసతి, జె వమందిరం 

మనిరం, 
(a) 

విడుది, బిడిది, ఛాత్రగ్భువా, 

శమణర్ మన్టిరం, జెనర గుడి. 

వాళ్, |నివాసమాడు,.. 

మిగవుం కాయ్న్లుప్పోవుదల్ , బహళవందు బాడిహూోగణు, 

అత్యంత శుష్క తె 

పచార, 

బలు, 
లు 

వాడగు, దోత్తి తెస్పె. 



జకవు ] కలుగ 

వళవు. (ఒళవుు ఉపాయము, జూడ, కం 

(తము, 

వలి, ముడత, కడుపుమోిది ముడుత, యతి 

ఫ్రొనము, 

వా, వాయి నోరు, క తివాదర, 
అజో 

వాంఛ, కోరిక, 

వాంఛితము, కోరంబడినది, 

వాంతము, వాంతి చేయబడినది. 

వాంతి, వవమనము, 

వాక, వెపు, ఏట వంకర, 

వాకట్టు, వాగ్బుంధ నము, 

వాకబు. తెలిసీ క్ "ను, విచారించు, ఆరన్ 

కొను, 

వాకిలి, ద్వారము, తేలుపు. 

వాకు, వాక్కు, పలుకు, 

చాకొొను. మాటలాడు, 

వాక్కేళి. సరస సల్లాపము, 

వాక్యము, అర్భవంతే మైన పద'సము 

దాయము, 

వా(కుచ్చు. చెప్తూ, 

వాగ, గుజ్జపు పగ్గము, 

వాగడుపు. వాపుగల కడుపు, 

వాగు. వదర్శు |పలాసించుు, 

"సలయ్టు, నము 
a. 

(మోగ్యు 

వాగుడు. వదరుట, 

వాగర. వల, ఊరి, 

బాగ. వాగ్య గుఅిప్రు సగము, 
ఉలి (ఏ 

తమిళము 

ఉపాయం, తన్తిరం, ; 

ర్ 

చాయ్. 

విరుప్ప౦ కోరి క్క 

పఇటదుః విరుంబప్పుర్టు 

యంప+,టదు, వాంతి కే ప్రషుబ్ద 

వాంతి, 

పక్క 03 ఆటు, 

అకిన్గుకొ_€ , విచారణా చెయ్, 

కదనవ్కు దువారమ్, 

సాల్, పేచ్చు. 

నర్కి పౌరుళ్లుళ్ణ సొల్కు_ళిన్ సమూగమ్, 

సాల్, కూటు, 

1క డివాళ వారు ము 'క్కా_౦గయర్ , 

వయిర్ 4 వీక్కు_ం౦కణ్ణా యి 

పద టల్ , 

నలె, 

|కడివాళ బికా చార్, 
అటో 
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|= పాయ రాజతం (తే, పతే, + 

1 సాన. 
1 ఇ 

మాము బాయి మోర కత్తియ పణుం 

| వాం ఫె. 

కోరల్పటడదు. రె 
లు 

1 వాంతిమూడిదదు," 

1 చాంలి. 

౮ కడా వాద, డొంకు. 

బాయికట్టు, వాగ్బంధనం 

వివారిను ఆరె ను, 

బాలు 

మూతుు నుడి, 

మూత నాడు, 

ఆర వళ ళబగళ బళిక ఫం కనుల బగ బళీక్క గుంపు 

ఖీ 

“హీళ్ళు,. 

| కదుశెయొ హాగ్గ, 

1 చబాతిరున హొ క్త. 

(వదరు, (పలాపీసు, బారిస్కు హోొళ్ళె' 

చేసా 

వదరువను. 

బలె, డరలు, 

౧ 



వాగ] తెలుంగు 
ది 

తమిళము 

వాగతము, మాట ఇ చ్చు ట్ర ఒప్పు వాక్కు_జుది, 
ది 

కొనుట, వాగానము, 

వాగ్మి, మాట జేర్చం, ఉ పన్యాసక6డు, 

వాబ్బనఃశాయములు. వాక్కు, మనస్సు, 

శరీరము అను (తీకరణములు, 

'వాజ్మ యము, సార స్యతేమ్బు సాహిత్యము. 

వాజ్బు ఖము, వా శ్య్వారంభ ము, 

వాజర్మాలము, నోటి సాకు రము, 

వాచకము, శబ్దము, చదువుట, 

వాచకుండు, చదువువాండు చక్కగా 

మాటలాడుచవాండు. 

వాచాటు6ండు,.వదరుబోతుువావాలుండు, ' 

వావాడంబనరుండు,ఆడంబరముగా మాట 

లాడువా6ండు, 

వాచాదరి[దుండు, మాటాడజాలని 

వాండు కొదిగా మొటాడువాండు, 
ద 

వాఇభవాలకుండు, చక గా మాటాడు 

వాండు, 

వా-చించు. చెపు చదువు, 

వాచ్యము, చెప్ప6దగినది, 

వాచ ఆ-చచు, "వెొంజ పెట్టు, 

వాచవి. నోటికి రుచి, 

వాచారు. వాపారు, పరిబేవించు, 

వాచూరు. వాకిటి ముందు చూరు. 

వాదు, నొప్పివలన ఈబ్బు, 

వాటపడు, అనుకూల షడు, 

చవాటము, అనుకూలము, తగినది, 

వాటా, ఫెగము, పాలు, 

వాటి, తోట, దొడ్డి ఉఊ ద్యా నము 

వాటిక, 

వాటు, చెబ్బ, విధము, 

పేచ్చాళన్, 

సోల్, మనదు, ఉడల్ _ఎన్నుం మ్మూను 

కరణంగలళ్ , 

ఇలక్కి_యమ్. 

చొల్తువక్క_మ్, 

వాక్కు మూలమ్స్ సాట్సియమ్, 

పడి తల్, వాచగమ్, 

పడిప్పవన్ , న(నాగ "పీళుబవన్, 

వాయాడి, 

అడంబరమొగ “పేకుబవన్. 

పీళథముడియాదవన్, కరయ్యా? చ్వేశ్లు 

బవన్* 

కూటు, పడి, 

కూజ త్రక్కు_దు, 

వాయిక్కు_రుచి, 

వాపారు, శోకం గొండు అళు, 

వీట్టిన్' కూరెనుణి, 

వంగు, . 

అనుకాలమాగణ, 

వాట్టమ్, త గున్సదు, 

పిటీవు భాగమ్, 

తోటక పూం-ంగా; 
టు 

ఆడి ముటె, 

484 

కన్నడము ( వాటు 

మొాతకొడువును, అంగీకార, 

మాతు గార, ఉపన్యా సక, 

(త్రికరణ, వాక్కు, మన క్ శాలు, 

: వాశ్యారంభ, మౌతినద్యా రా, 

బాయల్లి, హేళిద సామ్య, 

శ్బ్బ, కీదువుదు, 

ఓదువను చెలువాగి మాత నాడువ, 

వదమగార, వార చుగార, 

ధండియాగి మాతాడువను 

కొచ్చువ, 

జంభ 

మవౌతాదరు ధారాళవాగి ఆడద ఇరు 

వను, స్వల్ప హేాళువను, 

చందవాగి మా తాడువను, 

వాచిసుు హేళు, 

'హేళతిక్కు, 

మొరెయిడు,. 

బాయిగసని, 

పరిదేవచస్కె అంగలార్ను, 

చాగిలఅ చూరు. 

బాతికాళు, 
౧౧ 

అనుకూల వాదు, 

అనుకూలు ఒప్పిదద, 

భెగ్క, పాలు, 

తోట, ఉద్యాన, దొడ్డి. 

హూ డెత బౌ. 



వాడ ] తెలు 

వాడ, వీథి, ఇండ్ల! శేణి, 

వాడ బాటు, వాడిపోవు, 

వాడకము, 

కొనుట, 

వాడి. పదును, తీక్షము, (కూరమాు, 

వాడిమి, తేజము పదును, శౌర్యము, 

వాడు. అతడు, 

వాడు, ఎండపోనవ్వు వాండుకొను ఉప 

యోగ పఅచుకిొను. 

వాడుక, ఉపయోగము, అభ్యాసము, 

వాడుక పడు, అలవాటుపడు, 

వాడ్బ్ను, వాడంజేయు, 

వాణిజ్యము, వ్యాపారము, 

వాతపు . నోటిత ప్వూ, మాటపొరపాటు, 

వాతే, ఇనుమునుకాచి చెబ్బతీయుట, 

వాతిబియ్యము, శవమునోట వేసెడు 

బియ్యము, 

వా తెలు. పెదవి, 

వాత్సల్యము, (పేను, పెద్దలవ పిన్న అ 

యందలి ఆదరము. 

వాదడుచు, వాడాడు, 

వాదనముః, వాద్యమును వాయించుట, 

వాదము, వివాదము, తేగ వు చెప్పుట, 

వాదర. క తి పదును, 
అవ 

వాదాడు,. వాదించు, 

వాది, పిర్యాదు వేసినవా6ండు, వాదించు 

వాడు, 

వాదు, తేగవ్కు దావా, 

వాదులాడు. తగవులాడు,, 

వాదోడు. మాట సహాయము, 

వాద్యము, సంగీతోపక రణము, 

ఆకువీతీనీ | 

తమిళము 

తెరువు వీడు౫ లిన్ వరిశె, 

కడ నాగ వాంగుదల్ 4 

కూర్ మె, (కూరమ్, 

ఒళి కూర్ మె వీరమ్, 

అవన్ * 

ఉ పయోగిత్తుకొ_ళ్, 

కొ,_ళ్. 

ఈపయోగమ్ 

పళక్క_ప్పడు, 

వాట్లు, 

వాణిగమ్, 

ేచ్చిన్ తవజు, 
ఇరుంపబినాల్ కూడు, 

ప్ణ త్రీన్ వాముల్ పోడుం అరీనీ, 

ఉఊదళ్ , 

అన్ను, "పెరియవర్ ౫ లిన్ మేల్ శాట్టుం 

ఆదరవు, 

వాదాడు, 

వాద్దియం వాళి త్తీల్ , 

వివాదమ్, కూజఆఅుందల్ , 

వాళిన్ కారె. 

వాదాడు తర్కం కెయ్, 

వాది, పిర్యాదు చెయిదవకా. 
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శి వ్రజ 

శా డిపనోగు, 

బళి క సాల తెగెదుకో, 

వాద, తీక్సు (కూర, 
ac 

తేజ, శె ర్య “విరాన, 

ఆత, 

ఆపయోగ, వాడి కె, 

ఆ ఫ్య్యాసవాగు, 

బాడిను. 

చ్యా పార. 

[బాయితప్ను మోతు జారువుదు. 

కబ్బిణి శాయిసీ హో డయువుదు, 

చాయక్కి, హెణద చొయలి వాోవక, 
య 

శారు, 

తు 

ర్య చిక్కు_వర దొడ్డవర గౌరవ 

వి ధాన, 

1 వాదాదు, 

వాద్యవాదన, 

వివాదా హేాళిళె, 

క తీియమె నె, 
అనాటి 

వాదిసు, 

ఫ్ ర్వాదుమాడు, వాదిసునను, 

దావా జగళ, 

|వకండమాడు. 

బాయి నెరవ్రు సవోయదమౌొతు. 

| సంగీతద సలకరణ, 



వాన } తెలుంగు 

వాన, వర ము, 
ల 

వానరము, కోతీ, 

వానరాయి, వడగల్లు, 

వాపీ, నడచానసిి దిగుడుబావి, 

వాపు. వాచిపోయివడి, శోఫ, 

వాపోక, ఏడ్చుట, 

వాపోవ్ఫు, ఏడ్చు, 

చవామనగాయ, లేత చింతకాయ, 

వామవగుంటలు, పీలఅ ఆటలతో నొకటి, 

వామా బారము, వేదవిరుద మేన ఆణా 

రము, షస 

వామి, రాశి (పోగు, గడవామి, 

వాయ. వాయ ఒకతూరి కాల్చిన భత 

ఇములు ఒకసారి పోక, 

వాయనము, |వతేములలో దానము*చేయు 

అప్పచ్చులు, 

వాయన్యము, ఉత్తర పళ్ళ్చిమ దివ్య 

నడిమి మూళఅ, ' 

వాయసము. కాకి, అగరు మాను, 

వాయి. నోరు ముఖము, క త్తివాదర 

ఒక పర్యాయము నూనెలో శాల్చిన 

భతుణముల రాశి, 

వాయించు, (మోగించు, 

వాయోడు, మాటలాడ వెజచు, 

వార, వ్యత్యాసము, తేడా వారడి, 

వారక, ఎల్లప్పుడు, ఎడ తెగక, 

వారకాంత, చేళ్య, 

వారణము, నివారణము, అడ్డ పెట్టుట, 

ఏనుగు; కవచము, రక్నీంచు, 

వారధి, వారది వం తెన,.* 

తమిళము 

మళీ, 

కుబింగు 

ఆొలంగ తి, 

లు 

షర ౦గుం రిట్ , 

వీక్కు_మ్, 

అళుదల్ , 

అళు, 

ఇళం ప్రశియంగాయ్. 

అమ్మానై, [శిరువర్ గళిన్ ఒరు ఆట్లమ్] 

వేద లీట్కు_, మాొలుపటవళక 
ఎం లు 
అల్లదు మర౦బు, 

వోరెం, 

/ 

ఇ 

వాయి ఒరుదిరమ్, 

కన్నడము (ఛా 

ము ళ్, 

కోతి, 

మ ళేగల్లు, 

ఇళియువుదక్కె_, అనుకూల పాద బోవి, 

బాతీరువుద్కు శోభ, 

అళు, 

ఆకువుదు, 

ఎళి హుణిసెశాయి. 

'హుణిాా వీజగ లింగ ఆడువ హల గె చిం 

చోలీ, . 

వేదవిరద్ధద ఆచార, 

రాశ్సి బణిష్కె పహులుగావుద, ' 

చాయి వాయి ఒందుసాొరి సుటకడుబు 
లు 

గళ, 

సోంబుగళిల్ జానం కొడుక్కుుం బట్బ వాయన, (కడుబుగళు బహుమౌను) 

rena భ్, 

కాళశాగ_య్. 

వాయ్ ముగమ్్హ్ వాళిల్ కూరె్మయాన 

పక్కు_మ్ జరుదిరం ఎకౌయిల్ కుట 
x) లి 

బకత్కణమ్, 

ముళంగు, 

ళం 

"బేదమ్, మ్ తీయా సం, వేటుమె, 
టే లం 

ఎప్పాళుదుకొ. 

విలి వాదు. 

తడై యానె, శా తల్, 

పాలమ్, 

చాయి మోర మోన్సె ఒందు సల 

తెగెద భక్యగళ రాళి, 

చారిను, 

శాయి, "తెగకులు, హాదరుం oe 

వారడి, ఒత్తాను, వ్యత్యాస, 

విరామ పవిలదె, 
en 

వేశ్య, 

తడెయు అడ్డేయాక, కవచ, ఆనె, 

రక్నీ సువుదు, 

. సేతు, 
( 



చార] కెలంస 

చార సత్యము, వంశ క మము గావచ్చు 

సొత్తు, 

వారసు, ఆ _స్తీకి వావ్క_దారు(డు, 

వార్సస్త్రీ 
వారాన్నిధి. 

. వారాంగను వేళ్య, 

సు ము (ద.ము, పాదా Ep 

వారిధి, 

చారించు, నివారించు, అడ్డగించు. 

వారుచు. వార్పు, ఆచమించు గంజి 

వార్చుః+ 

చారు ఫు. వార్చుట, 

Cy లీ వృత్తాంతము, లోకో డ్ర్ నీతి, 

"వా రశా.డు మాటకారి, 
అలాల 

వార్త కెక్కు, (ప్రసిద్ధి పొందు. 

నా ల | 
వారాపష్మత్రిక, వృత్తాంతముల ప్మతిక, 

వారావకు(డు, వారి కుడు, దూత," 

రకము, ముసలితనము, వార్షక్యయు, వా 
రు 

పి కుడు. వడ్డి చే జీవించువాండు,. జ్ 

వారి కము. వర సంబంధ మెనద్కి వాన 
మ శు ర 

కాలమున పుట్టునది, సంవత్సరమున 

కొకమారు వచ్చునది, 

పాలకము, 'విధమ్కు వేషము, మో'సము, 

చాఅము: బెబ్బులి, తోలు కలమండ్రురం 

క్త త్త 

వాలయించు. వాలాయిం చు ,నిర్భంధించు. 

చొలాయము. నిర్భంథము, అని వార్యము, 

నిరంతరము, అవశ్యము, 

వాలారు, వాడియెను ఇంసపెను. 

ఆతవిశయిలు, 

చాలించు, ఖండించు. 

వాలీక, దీర ము 
ఖు. 

చ భ్. 

వాడియెన, 

తమిళమ 

పారం పరియదమూగవరుం సొత్తూ, 

విలె మాదు, 

కడల్, 

త జెప్పోడు, 

ఒప్పు. 

వాత్తు, (వారు, డో తు 

వారు, 

సెయ్ద్కి నీతి, 

పేచ్చాళన్, . 

ఫుగళ్ "పెరు. 

సెయ్దిత్తాల్ , 

దూతిన్ 4 

మూపు, 

వడ్డవ్యా పారి, 

ఒరుదరం. వరువదు, 

నిర్బందం “శజయ్ుం 

కూర్ మెయాన్క, అభ గాన... 

“| వాలిలాద, 
ఉం 

కండి తల్ 
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మళ కాల త్రిల్ ము ళి శ ప్పుదు అజ్హిష్క 

అవసీయమ్, ఎప్పాళుదుకో, కట్టాయమ్, 

_ ,వారసు, 

వేశ్య, వార్యాంగ నెం. 

సంద, కదలు, 

' ఆడిమాడు. 
1 ౧ 

| ఆ చమనమాడ్యు గంజివణగిస్కు ఒణగిసు 

PE POL 
జా a 

వార్ సీన్స. లోకో క 

| మొతుశారు చారావార, 
1 ఆటు 

(ప్రసిద్ధియాగు, 

| వృత్తాంత పత్రిక. 

దూత్త్య విలేఖరి, 

ముప్విం 

వ దాజీమి వృద్ధాబీవి. 
వారి క్క మళ గాలదలి హుటువ వర్ల క్క 

ఏ ౧ లు వి 
ఒ మ్మ జఒజమువదు, 

1 
j 

(బగ సోగ మోస, 

హెబ్బులి, బాల, త లెహధలు, క్ర త్తి 

నిర్భంధిను, 

అనివార్య, నిరంత క, అవక్యోషింద, 

| ఒప్పు చూపార, ఆతిశయిసు. 

ఇబాలఅపసిల దః | 

"దీర+ చూపాద - 



చాలు ] “తెలుంగు 

వాలు, అతిశయించు, (వాలు, (కిందికి 

ఓజగ్యు వంగు కత్తి వాడి, (కూరము, 

వొడు గన, 

చాలుగంటి, సః నిశాలములెన 

కన్నులుగలది, 

వాలుకము, ఇసుక. 

వాలుచు. వాల్కు, వాలునట్లు చేయు, 
య 

వాలుచుక్క_. శుకుడు, 

వాలు చూపు. ఓర చూపు, 

లు ౬ 

వాల్ల భ్యము, వల్ల భత మ్ము అధిశారము, 

దొరతనము, 

వావి బంధుత్వము, వరుస, 

వావిడుచు. నోరువిచ్చి చెప్పు, దుఃఖించు, 

పము, 
లు 

వాస, వాసము, ఇంటికిమిద పర చెడు 

| ౧ ట 

వాసంతము, వసంత సంబంధ మెనది, 

వాసగ్భహము, పడుక టిలు ఇలు, 
వ య 

వాసన. గంధము, ఊహ, పూర్వ స్మరణ, 

వాసము, నివాసము, ఇల్లు, 

వాసయోగము, గందపొడి, 

వాసయోగ్యము, నివసీంపత గినది, 

వాసరము, దెనము, (పోదు, 
6 

వానీ, తారతమ్యము "భవము, ఆధిక్యము, 

ము, |పనీది, | శేషము (వాళ్ళి; లాభ Rr (వాళ్ళి; 

వనీంచువా(డ్కు నివాసి, 

వాసీంచు, నివాసించు, నివసించు, 

వాసీకెవమ్క_. అతిశయించు 'త్రనీద్ధి 

వహించు, 

తమిళము 

వాళ్, కూర్ మె, కొదూరము, వీళ మొన, 

మంగ అగన కణ్ గళుజెయదు, 
6... Cer \ యు 

మణల్ , 

వళ, విళేయచ్చయి, 

వెళ్లి, శుక్కి_రన్ , 

ఓరప్పారె ఓరకల్ణు పారె, 

ది 

ఆదికారమ్, సెల్యాక్కు_. 

సాందశ్కాార 'సంబందమ్;। 

వాయ్విట్టు నాల్, ఆళు, 

ఉయర్యు విఅిన దు, 

౧ 

దూలమ్, 

వసంత కాల సంబందవమొన, 

పడుకై యై, ఏడు, 

నజణుమణమ్, ఊగమ్, 

ఇరుకె్మె, ఫీడు, 

గందపొాడి, 

నివసీక్క త్తక్కదు. 

నాళ, పొళుదు, 

"బేదమ్, వేటుమె, ఉయర్వు, లాభమ్, 

మేన, వనీప్పవకా, 

వని త్రల్క్ కడియికు త్తల్, 
(పనిద్ది పెట, 
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కన్నడము [ నాన్సీ 

అతిశయిసు చాగ్కు కరి నుణగిరు 
= a 

(కూర, ఉద్ద, స్ళ్థ్మ 

విశాలాతీ, స్తం 

మళలు, ఉసుబు, 

బాగిసు, 

కుక, 

అరెగణినిందనోడుు నిర క్యు మాడు, 
లా య 

వారెనోట, 

అపరాహా; 
ల 

వాల్ల భ్య, అధిశారు దొరెతన, 

నంటుతేన్క వావి, వరుసె, 

చాయికొటి హేళు, దుః ను 

సాంచు?, అధిక, శేష, . 9 ధిక, గ్య 

వాస్త జంతి, తీయ్య ఆడ్డప ట్రై, 

వసంత బుతువిన, 

మళలగువ కీణామౌె. 

గంధ, వాససనె, పూర్వసృర వె, 

మున్యె నివాస, 

గంధ ద ఫుడి. 

ని వామాడ తక్క_దు, 

దిన్క హోత్తు, 

తారతమ్యు హౌచుు, భేద, |పనీగి, 

డోకు నివాని, వను. S ౪ 

నివాసమాడ-, 



చాసిగ ] లత్లుంగు 

వానిగ, చక్క గా. 

వానీ చేయు, రోగము కదుర్చుః 

వాసెనకటు, పండ పాత మున్నగు 
లు 

వానికి మూత-గాగాని తలప తల 

౬ Gs 6 

వాసినవడుము, ఇ డైన, డఊడుకించిన 

పిండివంట. 

వాస్తవము, య ధార్గము, 

వా సవికము. నిజమని తేలినది 
జీ 

వా సవ్యుండు. వసీం చువా(డు, గ్భవా 
శాల 

సుండు, 
ర 

వా స్తువు, వాస్తుశాస్త్ర, మా; గృ 

ముకి, నిర్మాణ శాస 

వాస్తోప్పతి, ఇం దుండు, 

వాహక(డు. మోయు వా(దు, 

వాహనము, ్హమోయునది బండి, పల్లకి, 

చావాము, 

వాహిని. నది, సేన, 

వాపొనీపతి, సేనానాయక (డు, 'సము 

(దుండు, 

వాహ్యము, వాహానము, 

వాహ్యాళి, సవారి నినోరము 

వింగదము, వి సీరము, వింతే సుంద 
లా 

రము, 

వింజామర, తెల్లని పామర ము, 

వింతే, ఆశ్చర్యము, అపూర్వము, ఆరుదు, 

విందు, ఆతిథ్యము, అతిథి, చుట్టము, 

వికటము, విరుద్ధము, ఆ క్రనుమ్బు మిక్కిలి 

వంకర్క వేడుక, 

ID—62 

తమిళము 

న నాగ, 

పా-నె, పా త్రీరం ముదలియవ (టిర్కు. 

మూడియాగ ఒరుతుణియె కట్టుదల్ . 

ఇడిలి, 
Gs 

డఊణ్ మెం 

డఊ౯ణ్ మెయెన తెరియవన్షదు, 

కడియిరుప్పవన్ . 

వాసు శా తిరమ్హ్ వీడుకటు శా తిరష్, 
అనీ అణా (Ro) అణాల 

ఇనిరన్ * 
౧ 

వండి, పల్లక్క్క, 

ఆటు, పడె, 
రా 

పడితలెవన్, సముదినన్, 
యె ఎవరా యె 

ర 

చెణ్ మెయాన విసీరి, 

వీనె, ఆచ్చరియమ్, 

a> 
విరున్కు విరునాల్సి ఊబవినన్ . 

రు (a) 

ముతేక్క_ మాజానదు, వికటమ్, 
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చంద వాద, 

రోగని వారవ మాడు, 

రు లు 

నోవి నవరు త లె కటువ బె, 
లు లు 

కుదునీద కడుబు, ఇడి, 

యభథార, 
థ్ 

సత్య వాగి నీద వాదుదు, 
ఇష్ట 

నివాసమౌడువను, గృవాస్థః 

గృవాని ర్యాణ కళ్ళె వాస్తు కౌ సః? 

ఇం( దను, 

పోరు వను, 

హాోేరువదు గాడి పాలకి, వాసా 

(కదు రె, ఎత్తు) ఆనె రథ, 

నది దండు, 

సేనాపతి, సంద, 

వాహన, 

సవార్శి విహార, 

వి స్తీర్త, ఆశ్చర్య, చందా చెలువ, 

బెళి చామర, 

ఆపరూప్క ఆశ్చర్య, అవూర్వ, 

ఆతిథ్య, నంట, వ్గ, (పుస్త 

విదోధియాద, ఆకమ్క సంబర్క బహుళ 

| డొంక, 
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విక టించు, చెడిపోవు, ఎదురురిరుగు, 

వికలము, కలవరము విశ్చుదమ్ము ఆంగ 

పీంనము. 

వికలాంగుడు. పరూప్కి అంగహీనుడ్యు 

వికృతాంగుండు. 

వికవిక, ఒకవిధ మెన నవ్వు విళశావిక, 

వికల్పము, మాటు పాటు (భౌంతి, 

నందేవాము, 

విక సీంచు, విశకాసముపా౦దు, (పళా 

శించ్చు విక నీల్లు, 

విశారము. మార్పు, నునస్సున కలవరము, 
జాగు లేనిది. 

విళాసము, (ప శాళము, వికనీించుట, 

వికీర్ణము, వెదచల్లయబడినడిి, చెదరినది, 

వికృతము, వికారము ఇెందినద్రి రోత, 

ఆసహ్యాము, 

విక్కు_* నిక్కు, గర్వించు, 

వి|కమము. పరాక్రమము, శౌర్యము, 

ఆ కమణము, 

విక్రయము, అమ్మక ము, 

వి కాంతి, పరా[కమము, గుజ్రపునడక , 

పాదవి శేపము, 

పి క్రియ, మార్చు, ఊదైేకము. కోపము, 

విక్రీడము. ఆడుచోటు, ఆట, ఆడుకిొను 

వస్తువు, 

విక్రీడితము, విశేషముగా ఆడ బడినది, 

వి(క్రీతము, విక్రయింపంబడినది, 

వి(కేత, వికయించువాండు, 

నికబము, భయపడినది కలవరము 

నొందినది. 

వి శేపము, ఎగుర వేయుట, విసరుట, 

క దలించుట, 

తమిళము 

కెట్టుపోగుమ్, ఎడిర్ తితుంబు, 

కఠలవరమ, చేదమౌానదు, అంగహీనమ్, 

ఆంగమిల్లాద వన్, కొడూరమాన ఉఊరువ 

ముళ్ళేవన్ . 

సేగషమ్, విరమె, 
ణి ర 

నిగా సమాగుమ్, 

మాటమ్, మారుదల్ మనదిల్ కల 

వరమ్, విళారం, 

వమలర్శ్చి, ఒలభి, 

విజెక)_పృటద్కు సిదరియదు, కైక గ్రాష్పుట్రదు సి 

విశారమృడెస్పదు, అసింగమ్, 

నివు, గర్విత్తల్ = 

ల ర టు 

విబ్బనె, 

విరమ్స్ కదిరెయిన్ నటడె, ఒరుపిద నె. 

విశెయాడుమిడమ్, విళెయాట్టుపొరుళ్ , 

విర _హపటదు। గ్రాప్పట్టి 
విజ్బనెయాళర్ , 

బయప్పట్టదు, కఠలవరమ_డెందదు, 

పరక్కుంబడి తూక్కి_ ప్పోడు, అశెయుం 

బడి కెయల్,, 
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కడు ఎదురుతిరుగు. 

తవక, విశ్చేద, అంగ వైకల్య, 

కోరూప్కి ఆంగ హీన విక్భతాంగ, 

కివీ కిసినవ గు. 

మారుపడి, | భెంత సంకయ,. 

వి ళాసహాెందు, ఆరళ్కు (పకాశళిసు, 

మార్చు తవక, శ్రేశ్క విశార, 

(ప శాచ్చ్య ఆర భు 

ఛెదరిద, చలిద, 
రగ 

వికృత, చూసి, అసవ్యా, 

గర్విస్కు పీసు, 
౧ 

విక్రయ, మొరాట, 

పరా[కమ, కుదడిరెయ నడత, పాద 

విచేపం 

కోప్క బదలామణి, ఉదేక, 

ఆటదస్థళి, ఆటు ఆటదవ స్తు, 

తుంబ ఆడిద, 

మారల+టదు, ల్సటదు 

మారున, 

భయగొళ్ళదు గొందలపట, శబ, 
లు యు 

ఎెెసియు, బిసాదు, ¥ దలాడిను, 
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వి తము, [పనీదినందివది, ఖ్యారము. (ప్రసిద్ధి 
| 

విఖ్యాతి. (పనిద్ధి- 

విగాథము, లో తె నద్కి మునిగినది, 

వగావాము, మునుగుట, 

విగుణము, గుణరహీతము, విభిన్న ము, 

విగ హాపుష్టి, చక్క_గాబలినియుండుట. 

విగవాము, శరీరము, ఒడలు, యుద్ధము, 

(పతిమ, బొమ్మ, 

విగ హీంచు, కలపొంచు, జగడమాడు, 

విఘటించు, చెడిపోవు, తప్పిపోవు, 

విఘాతము. వినాశము, అడ్డము, చెటువు. 

విఘ్నము, అడ్డము, పని చెడుట్క అంత 

ర మిళను 

కలవరమ్, 

పుగళ డెన్షదు, 

పుగల్ , పిర సిద్ద. 

ఆళమానద్తు ముళింగియదు, 

ముళుంగుదల్ 4 

గుణమిల్లాదదు, 

అపు వ శ వళ . విగ్గహ పుట్టి ఉదల్ ర్చి 

ఉడల్, పోర్, బొమ్మ, శిల, 

శ ణెపోడు, 

కడు, తవరిప్పోహుమ్, 
వినాశమ్ తడుంగల్ * 

తడుంగల్, వేలెశెడుదల్, తడై, 
రాయము, ' 

విచక్షణ. వివేకము యుశాయు క 
టు ఆ 

జూనము, 
ధు 

విచారణ, పరిశీలన, పరీక్స్కు చర్చ, ఆలో 

చన, 

వివారము, పీక్కు విచారణా సంతా 

పము, 

విచికిత్స, నసందేనామ్ము సంశయము, 

విచితము, వింత, ఆళ్చుర్యము, చి తవర్ణ 

నోఖిత ము, 

విచేఠ నము, చైతన్యము లేనిది, పాణము 

లేనిది, తెలినికప్పినట్టిది. 

విచేష్ట, నడక, (పయత్నము, 

విచ్చేయు. వచ్చు, పోవు కూర్చుండు, 

విచ్చలవిడి. స్వేచ్చ, పూర్తి స్వాతం 

(త్రము. 
విచ్చు. విడిపోవు, విరియ, ఏలు వేణు 

పడు విక సించు, 

వివేకమ్, ఎదునల దు, ఎదుకెటదు ఎన 
య లు ఢి 

అటీవు, 

విచార హై సోద నె, 

సోదనె విచారమ్, విచారణా, 

ఐయప్పాడు, సందేగమ్, 

విస, ఆ-ద 1ఇదియమ్, 
ది “బొ 
ర 

జీవమిలాదదు, మెయ్యుణర్యు ఇలాదదు, 
య cn 

నడ తె, ముయర్శిః 
నా 

ఎన ఉఆట్కాారు, 

ముళువిడుద లె, 

| 

తల్, వికానీ తేల్, 
అటే pou.) 

శృం 

విరినుపోగుదల విరయుదల్ వేర్ పడు 
© 
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cfu? 

విక్షోధ, 

(పఖ్యాత, 

[ విచ్చు 

| 

(పఖ్యాతి 
| గాఢ, ఆశ వాద, ములిగిద. 

| ముళుక్రు, 

గుణవిల్ల ద భావ, విఫిన్న, 

చెన్నా గి బలితీ, 

శరీర ఒడలు మెకాళగ్క గొం బె. 

జగ ళహూూడు, గుద్దాడు, 

ఆడు, తేస్పిహోోేగు, 

కడుకు, వినాళ వాగు. 

విఘ్న. అడ్డ, తడ, అంతే రాయి, 

(వివేక, యుశాయు క జాన, 
అననే అలతి ణా 

| విచార, సంతాప, పరీ కే విచార 

సంబేపహూ, చర్చెః 

ఆశ్చర్య, చిత వర్షశోభిక, 

శ] 

చెత న్యరహీత, (పాణవిల్లద్యా స్పృృవా 

నోగు (పయత్ను. 

బ్యా హోోేగ్కు కూడు దయమోాడు. 

స్వేచ్చా. 

చేరి యాగు, ఏలు చేర్చాటు, అరళు, 
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విచ్చుక' త్రి. ఒఅబనురిడీ చూనినక త్రి, 

విచ్చు మొగ్గ. వికి ునట్రి వెలుగ, ల్లా 

పోవుట, నజకుట, 

విచ్చిన్నవ + నాళ్యమెనద్సి, వటుక (బడినది, 

తప్పిపోయినది, . ఎడబాటునందినది, 

వి చృేదము, "తెగినది, ఎడబాటు. 

విచ్యుతి.. నాశము, జాూజిపోవుటు పడి 

పోవుట, 

విజననము, పుట్టుట, 

విజనము, జనలులేనిది, ఏళాంత (పదే 

నుం " 

విజయం చేయు, నుర్యాదలతో వచ్చు 

విజయము, ెలుఫు, 

విజాతి. వేజుజాతి, 
విజాతీయము, 

నది, 

విజిగీవ, ఎక్కు_వగా జయించు కోర్కె, 

విజితు (డు, జయింపబడిన వాడు, 

విజృంభ ణము. ఆవులించుట, ఎక్కు_వ గా 

. పర్మాకమించుట, శేగుట, 

విజృంభించు, శీగు, 

విజ్ఞా ప్పీ పి, విన్నపము వినయవూర్వక ప 

_టనముః | 

: విజ్ఞాతము.." 'తెలినికొన( బడినది, కళ్యా 

లేము. 5 

చేటుజాలికి సంబంధించి 

ముఠలయందు జానము, 

[ ఏిజాడు. పండితుడు తెలినినవాయడు., | ప ము oo 

తమిళము 

తీరనక తి, 
ది జి 

విన మొగ, చెదరి 
ట్ ౧ 

ఓడుదల్ , 

నాళమ్; పీరివినె, తవరిప్పోదల్ , క త్తి 

యాల్ వెటుదల్ , 
రి 

మలర్ ౦ద మొగ్గ, 

పాళ జెనదు ఆబుక్క_ప్పటదు, పిజీవ 
కాటు టు 

డెనదు, 
కది 

నాశమ్మ శరిక్కివిళుదల్ , తవరుదల్, 

పిజవ్క_దల్ , 

మరియాబెగళుడన్ వరువద్కు పోవదు, 

వటి, 

పిజయినమ్, 

పిజయిన శె శేరొన్దదు. 

వెల్లుం కోరిక కె 

తోర్క_ప్పట్టవన్, తోల్వియైందవన్ , 

కొట్రావి విడుదల్ , ఊయరు ర్వ 
లుం 

“దేంగు, 

విణప*మ్ 
ర్ం ఎ ‘ 

విజ్తానమ్, | 
ఇ. 

వ్గప్పమ్. 
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షా 

బిచ్చిదక త్రి, ఎళెవక లి. 

ఆరభువముగ్గ, దిక్కుదిక్కైె గె ఓడు, 

నాళనవాద్క కడిదాకీద, దాకితప్పిద్క 

తుండాద, నికహా, 

నాళ జారిహోదదు, వీళు, ws 

హుట్టు, 

జనరిల్లద (ప దేశ ఏకాంక (ప దేశ, 

విజయమౌాడు, .. మ ర్యా దయిండబర్కు 

_ హోగు, 2 

గెల్లువుదు, 

జేరెజూతి, 

చేశిజాతీ౫ సంబంధవిద, 
ది 

హెచ్చాగి గెల్లువఇ చ్చె, 

| లవఅవిను, “ఆకలిను, “హాచ్చు పరాక్రమ 

తోరు రేగు, 

వేగు, 

బిన్నహా,. 

| తిళిదిరువుదు, ప్రఖ్యాత, 

1 పండిత, తిళిదవ, 



వినో ] తెలంట తమిళము కన్నడము [ వికర 

విబోడు. వోడు విడిపోవు, వేజుపడు, విజ్దోడి వోడి పిరిందుప్పోదల్, తని, చేుపడ్కు జతయిలద, 
చా గ a 

జక లేనిది, 

విటుడు, శ్ళంగారనాయవని ఆను 

చరుండు, వేశ్యాలో లుండు, 

విడంబము, విడంబనమ్ము అనుకరించుట, 

వం-చించుట్క అతిశయించుట, 

విడదీయు. వేటు వేయు, 

విడ దొక్క_. విడిచిపెట్టు. 

విడబడు. బంధనమును వదలించుకొను, 

విడ నాడు, త్యజించు, వదలి పెట్టు. 

విడాక, విడిగానుండు ఆక్క వివాహ 

మును రద్దుచేనీకొనుట్క పెండ్జిరద్దు, 

విడిచిపెట్టు, విడ నాడు, 

విడిదల, విడిది స్క_ం౦ంథావారము బస, 

నిడిపోవు. వేటు గాపోనవు, విడివడు, 

విడియము, విడెము అతెంబుూూభూలము, 

విడియు, [ప్రయాణ మధ్యమున ఆగు, 

ఏడు, విడు వదలు, విడుచు. 

విడుగడ, విమోచనము, విడుగర, 

విడుదల, విడుపు, వదలుట, 

విడుపు, విడుగడ, 

ఏిడునుర, విడుదల. 

వికండము, దుర్వాదము, 

వితండ వాది, దుర్వాదము వేయు వాడు, 

వితందవాదము, వితండావాదము, 

వికంతువు, విధవ, భ ర్ర్భృవిహీన, 

విశంతి, తీగలు సరిలేని వీణ, 

వితతము, చెదరినది, 

వికతీ, సమూవహాము, 

వికధము, అసత్యము, 

వితరణము, ఈని, విడుపు, 

ప్పుడు, జదైయ(ట, 

విటన్, వేశియ కాదలి తవన్, దూ రడా, 
మ er) అట 

అతిశయము, 

వేజ్బడుత్తు, 

విట. విడు, 
చం 

నికి_కొంముం కట్టుప్పాట్లుగ శె నిక్కిక్కాస్టై 

విటుపిడు, 
ళు 

క్ష ల్యాణరద్దు, విడి యిలె + 

విటువిడు, 
ట 

విడుదిం 

తనిప్పుడు, 

వటిలె, తాంబూఅమ్ు, 

విడి పిరయాణ త్తిన్ నడువిల్ తంగు, 

విడం, 

విడుద లె, 

విడుద లె, 

విడుదల్ , 

విడుద లె, 

వితండ వాదమ్, 

విదండమ్ వీణ్ తర్క_మ్ శయ్బవక, 

వితండ వాదహమ్, 

విదచె, పురుషకా ఇల్లాదవళ్ , 

తంతెయిల్లాదదు, 

నిదరియను, 

సమూగ మ్, 

పోయ్, 

యోశిత్తు శెయ్యుం దానమ్, 
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లోల, 

విడంబను అణికి నువు, వంచ నె, అతిళయ, 

పటు పెడు, 
వు 

బంధనదింద విడుగ రౌ, 

బిటువిడు, 
ల . 

జేరి ఆగలిదఎలె మదువె రద్దుమాడు, 

విటుబిడు, 
ఓ = . 

విడిది నివాస్క శిబిక, పాళ్య, 

'చేరెయాగు, చేర్చాటు ఆగు. 

'శొాంబూల.. 

పమాణమధభ్నదలి ఇళకొళు, ( ఫ్రీ 
వ్డం, 

{ విమోచన, విడుగ డె, 

చనువు. 

విడు బెం 

| స్వేచ్చె. 

దుర్వాద, 

దుర్య్వాద మొాడువను, 

ఏనాదరు ₹లువద క్క. అడడడవాది, 
యం BR 2 

రండమయుండ 

తంతి ఇలద వీచె, 
య 

| వచెదరిద, 

గుంపు, 

అసత్య, కొడు, 

వికరకా నీడిచె విడువుదు, 



. విదేశి, పరచేళస్థుండు, 

శతర ] తెలు 

వితర్క_ము. సంశయము ఊహ, 

వితర్కిచు, ఊహించు, 

విరి. వితరిక, ఆరుగు, మేడల ముందరి 

వసారా, 
వితావ. సంతాపము, నిశ్చేప్తత. 

వితానము, మేలుకట్లు, సయావాము. ' 

వితీర్ణయు, దాట(బడినద్సి ఈయంయబడినది 

వి _త్రేనము, విత్తు, క్జము, 

విదగ్ధ. నడుసుది చొరవగలది, 

విదసుండు. గడుసరి, చొరనగలవాండు. ధి 

విదళనము. ఖండించు 

విదళము. పప్పు, ప పగిలినది, 

విదారకము, చీల్బునది చంప్రునది . 

నిదారితెము, పగుఅ(గొట్టంబ డినది, 

విదావాము, మిక్కిలి దప్పి, శాలుట,. 

విదిష్క_ "రెండుదిక్కుల నడిమిదిశ = 

విదితము. తెలిసినది ఎఆుక ప డిన ది 

ప్రభఖ్యాతము, 

విదిలించు. విదుర్చు, జాడించు. 

విదీర్గము, -ఏల్చంబడినది. 

విదుండు, విషయపరిజ్ఞానముగలవాండు. 

విదులు చు, విదుల్బు, 

విధుషె. విద్వారినుకాలు, 

విదాషణము, నింద, ' 

విచేశము. పరచేశము, 

. కవన. సా చప 

అటిన్షదు, ఫుగళ్ పె 

. అయల్ ాట్టునారూక్, 

శేరొ్టవళ, ౧౧. 

తమిళము. 

ఐయమ్కొ సందేగమ్ ఊగము, 

ఊగితు.. 
అలాల 

తిజ్రై, మొడియికొ ముంబాగ౦ంః 
వూ 

విచారమ్, 

మేల్ కటు, సమూగమ్, 
లు 

తాండప్పటదు.. 
"రు 

వదె, 
P= 

టి ౪; 6. బ్రా 

కండి తల్, 
అవి 

పిళేక్కు_వద్సు క్రొలువదు, 
| చా (ap) 

కి రె ఆన 
పిళేక్కు_ప్పట్లదు 

| మిగవుం దావామ్ చుడుదల్ , 

ఇరండు దిశేగళుక్కు. నడుమూా'తేం 

(అదు 

ఊదరు, 

పిళ క్కప్పట్రదు, 

ఆదరు,. 

|పడి తవల్, . 

నింద; తవరుకూరుదల్ , 

"| అటివు, 1. 

“ఇ ఎదికిలే యిరిక్సి( వదు, “తెరినదుక ర్త లే యిరిక్కివ దు, తెరిన్లదు 

pr 

క్షన్నడము 

సంశయ, 'ఊ హౌ, 

ఊపాను, 

"| జగల్సి ఆప్పరి గెయ వసారా, 

సంతౌప్క ని శ్నేష్ట శె. 

మేలుక ట్లు, చమూవా, 

హారిదు కొటు. 
లు 

వితు, వీజు 
pen « ] 

౫డుసుగాతి, 

గడును గార. 

తుందుమాడు. 

చేశ ఒడిద.. : 

ఒ'జెద. 

నభ నడిమిన దె, 

తిళిద్క (ప్రఖ్యాత, 

రూడిసు. 

శీళుమాడిద. . 

'_|వివయపరిజాన వుళ్ళవను, 

! విద్యెకలికవళు, 

లా ee 

నింద. 

పర బేళ, 

| పరచేని, 

లు జ్ఞాన ఆరివు. 

(బది 

| బహుళ నీరడిక్క సుట్టుపళోగు, or 

ఎరడు దిక్కు 

టం వ రమాన, ఎదురినలిరువం. స్ తతో 
అటి ౧. 

WES py న | ఖ్ లో 

౧. న. 



విద్యా ] తెలుగు 

విద్యారంభము, చదువు మొదలిడుట, 

విద్యాలయము. పాఠశాల, 

విద్యార్థి, చదువుకొనువాండు, మౌణవ 

కండు, 

విద్యావంతుడు, చదువుకొన్న వాండు, 

విద్యుత్తు. చేజపు 

విద్యుల్లత, మెజపుతీగ, 

విద్యోతము. (పశాళము, 

వి|దువము, యూద్ధాది డేశోప దవముచే 

పాటిపోవుట, నింద, (పవహీంచుట, 

వి దావము, 

విదాణము, మేల్కాల్పబడినది, 

విచావణము. తేటుముట్క కరగించుట, 

విద్వత్తు, పాండిత్యము, 

విద్వాం సుండు, చదువుకొన్నవాండు, 

విద్విషుండు, సపగవాండు, 

విద్యేవము, నిరోధము పగ, 

విధము. (పకారము, 

విధానకమను, నిబంధనము, 

విధానము, శార్య పద్ధతి, చేయుట, 

విధాయకము. ఏర్పాటు విధించుట, 

విధాయకండు, విధించు వాడు, 

విధి, (బ్రవ్ము3 చేయుట, ఏర్పాటు పని, 

IN ఆజ్ఞ నూతమ్యు దుర 

లు 

విధించు. ఏర్పాటు చేయు, ఆజ్ఞాపించు, 

విధియోగము. దురదృష్టము, 

విధివియోగము. అదృష్ట హీనత, 

విధురుండు, భార్య లేని వాండు, 

విధేయత, వినయము, 

విధేయుడు, చెప్పినమాట విశువా(డు, 

తమిళము 

పల్లి, పల్లి క్కూడమ్, 

మొణవన్ , పడిక్కు_ం క్షి భె ల్టే* 

మీన్ , మిన్నల్ 1 

మిన్నల్ * 

వెళిచ్చక్ పీరకాళమ్స్ ఒళి, 

అగతియాగ నా మేవిటు ఓడువదు; 
కై ల 

తణీకిన్ ఓటమ్, | 
౯ వ్ర 

ఎళుక్క_ప్పట్లదు, 

తుర త్తువదు, కరెక్కు_వదుః 

పుల మె, 

కటవన్, పులవన్ 

పగైెయవన్ , ప, 

వికోద మ్, 

కుడి 

నిబంద నె, 

సెయల్- ముటు, 

ఏర్పాడు. 

ఏర్పాడు చెయ్యవన్ . 

దిరమ్మా సెయ్ డల్, జేళై, 

నం! “ టి 

ఆశా, 
చ్ 

ఆమె ఆకౌయిడు, 

శేడు దురదృషమ్, త లెనివె, 
ఉం రు 

ఆఅద్భష్టంప రైవు, 

అడక్క_మ్, / 
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శా లె, 

ఓీదువన్కూ మొణ వక, ఆ 

కలెతవ్మ ఓద బల్లువం 

మించు. 

మీంచు, 

(ప శాన, 

సజ బడియువుద్యు గు ₹పనోగ్యు నించ్కా 

వారియువుడు, 

ఎబ్బిసి ద. 

తొరునువు, గరగిసు, 

కలిత, 

కలితవను, 

శతు. 

| విరోధ, నాగ 

బగ. 

నిబంథ నె, 

కార్య సరళీ, మౌడువుదు, - 

ఏర్పాటు, పిభాయన, | 

ఆడళిక హీళువను. 

(బవ్మూ, దుర్దిన, మొడు, ఏర్పాటు, శార్య 

సూత్ర, బగా అజ, 

ఆద్భప్తహీన తె, 
ఓ 

ఘాండ తి ఇల్లదవను, 

కుసయే, 
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విధ్యు క్షము. య థా విధియైనది, 

విధ్వ్యం సము, చాలధ్వం సము, 

సము, చినది, విధ్య సము పూర్తిగా నశిం న 

వినతి, వినయము నమస్కారము నతి? 

విన్మ్మము, చాత వినయము, ఎక్కవ 

వంగినది, 

వినయము, పదలయుడల భ్ర క్రి క 
ద చి 

వినయశీలు6డు, విధేయుడు, 

వినాశము, వేటు, 

వినికి, వినుట, (పసీది, వినికిడి, 
థి 

విని చాణము, "హెచ్చరిక వహీం చినది, 

వినిపాతీము, పతేనము, కష్టము. 

వినిమయము, వ సువుల మొాజకము, 
అలాటి 

కుదువ, 

వినియు కము. వినియోగింపంబడినద్కిటాప 
అణ 

యోగింపంబడినద్యి ఏర్పాటు చేయంబడి 

నద్కి దేవునికి చె వేద్యము వేయబడి 

నది 

వినియోగము, ఏర్పాటు, ఉపయోగము, 

నె వేద్యము, 

వినిర్లతి ము, వెడలినది, 

వినిర్భించు, చక్కు_6గా నిర్మించు, 

వినిర్ము కము, విడువంబడినది, 
pean =) 

వినివర్తసము, చెనుదిరుగుట , 

విని వారణము, అడ్డము, 

విని వేదిత ము, నె వేద్యము "పెట్ట (బడినది. 

ఏినీతు6ండు. వినయముగలవా(6డు. 

విను, విన్ను, ఆకాశమ్ము వినుట, 

వినుటెంచు, పాగడు, 

వినూతే నము, (కొ తేది, 
= | 

వినోదము, వేడుక, సంతోషము, 

తమిళము 

ము ెప్పడియానదు. 

మిగ చ్చేదమ్, 

ముళుక్కు పాళాక్కప్పట్రదుః 

అడక్క_మ్ వణక్క_మ్. 

మిగవుం అడక్క_మ్, 

పెరియవర్ గళుక్కు_ కాటుం మరియాచె 
(స) ఈషా 

అడక్క_ముళ్ళేవన్ = 

నాశమ్, 

కేళి; (పనిద్ధం, 

ఎచ్చరిక్కైెయానదు, 

కప్పమ్క్ తున్నమ్, కీశే విళువదు. 

పొరుళ్ గళిన్ మాటను అడమానమ్, 

పయన్ పటదు, ఉపయోగిక్క_ప్పటదు, 
లు ల 

సల య | క్ ఏర్పాటు శెయ్యప్పట్టదు; డవు 

ఉకఇటదు. శుక్కు నె వేద్యం శెయ్యప్పల్టదు 

వినియోగ మ్ పయన్ , నె వేద్యము, 

వ 

సెవె గయాగ కటు, 
6... రి 

విడ ప్పట్లదు, 

| ఇ అ ం నె వేద్యమౌగ వెక్క-ప్పట్టదు 

ఆ గాయమ్, శ్, 

ఫుగల్ ందుచ్చొల్ , 

ఫుదియదు, 
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య థావిధి, 

దొడ నాశన, 
65 

పూ ర్రియాగి, హూోళోానిరువుదు. 

తుంది వినయ చెన్నాగి వాగిద, 

ఫీరియర బళిక భ కి, 
ar.) 

విధేయ, 

శేదు, 

శేళువుదు, “కేళిక | పనీది. వుదు, 3 [క ధి 

ఎచ్చరికె గొండ, 

పతన, అవనతి, కప, 
టు 

వసుగళ మారాట, ఒ తిడు, 
అలనే worl 

జేద్యమౌొడిద్ద్లు. 

ఏర్పాటు ఉపయోగ, 

హూరటిరువ. 

| చన్నాగి నిర్మిసు, 

ఉల*ఇటు, బెట్టల్పట్ర 

పీాాంజరుగుం 

అడి త డె, 
6 

నివేదిత పదార్థ. 

నినయవంత. 

ఆకాశ, కేళు, 

హూొనరళు, 

పొస, 

| సంగ్ వ్యు సంతోష, 

[ విసో 

వినియోగచవాదుదు ఏర్పాటాదుదు నె 
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విన్నబవాటు, మ నో వ్య థ, దుఃఖము 

ముఖము వెల వెలబోవుట. 

Ce 

విన్నవించు. చెప్పుకొను మనవి చేయు. 

విన్న (బోవు, చిన్న బోవు, 

విన్నాణము. "నేర్చు, తగినరీతి, 

విన్నాణి, శీర్పరి, సన్న్యాసి. 

విన్న పము, ఆరీ, షే అ 

విన్య _స్టము, ఉఊం-చంబడినదిం 

విన్యా సము. చక్కని (పదర్శన్క 

ఉంచుట, 

విపతుండు. (పతిళూలుండు, శత్రువు 

విపణి, అంగడి, బజారు, 

విపతు, ఆపద, విపద, 
జానీ 

ఏపన్నము, ఆపదనొందినద్వి చచి? నది, 
షూ 

విపరీతీము, (పతిహూల మెనది, 

విపర్యయము, వ్య త్యాసము, దోప ము, 

మౌర్చు, 

విపర్యాసము, అడే, 

విపశ్చెతు (డు, తప్పొాప్వు లెటింగిన వాండు, 

విద్వాంసుడు, 

విపాకము దుష్పరిణామము, 

వపాటనము బదలగొటుట, “పెలగిం 
లో ళు య 

చుట, 

కపి నము, ఆగడని 

విపులము, అధికము, విరివియెనటి దె, 

విప్పారు, వికసించు, 

విపు, తెజుచ్కు విడదీయు, విరియించు, 

విశ దీక రించు, 

విపయోగము, నాయికా నాయరకుఆ 

ఎడ బాటు. 

TD -63 

త మొళ్లో న 

నునక్క_వలె, దుక్కమ, 
మంగల్, వెళుప్పు, 

ముగ తల్ 
జా 

వీ కు ము క్షు 
ముణేయిడు. 

'తగునముగె, 
య రం 

తుబిని, 

| వి్గాప్పమ్, మను, ఆర్టీ, 2౫0 EE: 

ఆగాయమ్, 

"వ ప దుః వక గ్రాప్పట్ట 

విన్యా సమ్, నలఅ కాశీ, కీరిడ దిల్ 
య వాలే 

చెప్పుదు 

పగవనస్. 

'ఆంగాడి, క తరు, 

a .. 

సిపతు, 

విపత్తుక్కు ళ్ళానదుు ఇజుస్సదు. 

పీరతిళకూఅవమానదు, "సేర్ విరోదమొానదు, 

వేటు మె, పిళ్ళా మాటుదల్ , 

అదు వే, మాటుదల్, బ్రీఫ్, 

అరిందవకొ, పులవన్, పండితన్. 

కెట్ట విళెవు. 

ఊఉ చెప్పదు, భూమియిలిరుందు తోండి 

“యుడుప్పదు, 
కాడు, 

|ఉయర్యు, ఆదిగమ్, 

మలరుదల్ + 

విరితుశ్కా_టు, విర్కి విశదమ్, 
అటి ణు 

| నాయి కౌ నాయకన్ గళిడెయిల్ 

| ఏర్పడుం పిరివినె, 
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మకేవ్య థి, గొంచదల్క, క శేగుంది బెళ్ళ 

గాకు 

| పిన్న హా. 

| హౌళిక్కీ చన్న శామాడు, 

క ళెగందు, 

ఏ జూణత్ న, ఉచితరితి. 
| 

బాకా సన్యా పీ. 

విన్న ప, 

చాను 

అ | ఉం ॥ 

(పతిీకూల్క శతం. 

అంగడి, 

ఆపను. 
గ్ అణాల 

ఆపద స్త, 
(పతికూఅవాదుదు, "నేరువిశుద్ధవాదుదు, 

| వ్యత్యాస, మార్కు దోవ 

అదే, 

తప్పు ఒప్పు తీళిదరను, 

దుస ఫల. 

తుండువూడు, కిశ్సు హావ, 

' అడవి, 

కాచు + సమాది, చః సమృద్ధి 
వి ళానీను, 

"తదరయుం, బిచ్చు, ఆఅంలిసు, 

విరన్యా 
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విపలంభము, విప్రయోగము, ఎక్కువ 

"మో సము, 

విపలాపము, పరస్పర విరుద్ధ భావణము. 

విప్రవము, బేశ్లోపదవము, 

విఫలము, నిరర్థక ము, 

విభ క్తము, భాగషింపంబడినది. 

విభ జనము. విభజించుట, 

నిభవము, ఐిశ ర్య ము, 

విభాగము, పంపక మ్మ 

ఏిభాజకమను, భెగించు సంఖ్య, 

ఏిభాజితము, భాగింపగా వచ్చిన సంఖ్య, 

విభాజ్యము. భాగింపంబడు సంఖ్య, 

విభాతము, వేకువ, 

విభావరి, రాతి, 

విభాష. పమోంతేరమ్ము వెకల్ప్చికవృ త్రీ, 

విభుండు, (పభువు. 

విభూపుణము, నగ 

వి భేదము, విశ్ళేదము, శత్రుత్వము, 

విభేదించు. వేలు వేయు, పగుల్చు, 

విభమము, (భాంతి ళ్ళ 0గార చేష్ట, 

తిరుగుట, 

వి భాంతి, (భమపడుట్క, పొరపాటు, 

వి భాజమౌనము, (పళాశమౌసము, 

విమతము, అఖ పాయ భేదము, 

విమను(డు. విమన స్కు_(ండ్రు మనో వేదన 

గ అవాంయడు, 

విమర్ద నము, చందనాదులు పూయుట, 

విమర్శనము, పర్యాలోచించుట్క పరా 

1. మర్శించుట, 

విమఅలము, నిర్శలము, 

సిమాత, సవతి తల్లి, 

తమిళము 

ఆఅదువేే మిగవుం మోసం, 

క తిట్టు, విరోద ప్పేచ్చుం 

పురట్నిః 

పయన టదు, 

వగుక)_.ప ‘ గ్గు కా ప్పట్లదు 

వగు తల్, 

"సెల్వమ్, 

' వీరివినె, 

'వగుక్కుం ఎణ్ , 

వగుతాల్ వందదు, 
జాలీ 

వహుక్క_ జేండియదు. 

కాలి చేరమ్, 

ఇరవు, 

పకాంతరమ్, మటొరువిదమ్, 

మన్నన్ 

అణి, న, 

విచేదమ్, పగ. 

"వేజుపడుతు, 
అట 

(బమె, వీర మె? ఒకు శింగారవహావమ్, 

బిరమి త్తల్ , తవటు, 

ఒళివీళుదల్, పిరశాళమ్ అళగు, 
అబిస్పిరాయబేదం మారాన ఎణమ్, 

మనవేదనెకొ_౦డవన్, గ 

చందనం వగెరా పూళుదల్,, 

విమరిశనమ్, చిందనె, 

తల 
అణా 

ననాగ యోచి 
టి 

నిర్మల మ్, మాళ(టదు. 
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విరవా, దొడ్డ వంచి, 

పరస్పర విరుద్ధ కాస శ 

వింగ డిసువసం ఖ్యె, 

భాగ ఫల. 

భాగమాడతక్క. సం ఖ్యెః 

జళగిన రూమెొ, 

నగ 

బేఅుమౌడు, ఒడె, 

(భాంతి శృం గార వేస్పై తిరుగాడు, 

(భ మెవనాందు, స్వల్పదోష, 

(పశాళమౌన, 

అభి పాయ భేద, 

మనో వేద సె యుళ్ళవను, 

ఒ రెయువుదు, గంథధజఒరసు, 

పరామరత్శె; దీరాలోచ నె, 
రం 

నిర్జల ; నిష్కు_ళంక', 

మారుదాయి, 



బిమూ ] తెలంగ 

విళాననము. అగొరవము, 

విమానము, ఆ శా శ విమానము గర్భ 
చేచాలయముమో ది చిన్న గోపురము, 

విహారము, వడం తోవ. 
౧ 

వము కము, విడువ (బడినది, 
అవే 

విమ కి, మోత్ష్నీము, 
జానే 

విముఖుండు. [పతికూలు6డ్యు పెడ 

షముగము "పెట్టిన వాండు, 

విమోచనము, పూరి విడుపు, 
అంజలీ 

విమోహాము, ఎక్కువ మూవాము, 

వియతు, ఆకాశము, 
pn] 

వియ కుడు, వియాగి, వేలు వేయంబడిన 

వాయడు, 

వియోగము, ఎడబాటు, నిరవాము, 

వియోగిని, మగనిని ఎడవాసిన వనిత, 

వియ్యంకండు. సంబంధికండు, కోడలికి 

గాని అలునికిగాని తండి, 

వియ్యంకు రాలు. (వియ్య పురాల్పు నియ్య 

రి మందిన స 

విచ్యుము, పిండి సంబంధము, 
య 

విర ల్లి 4 Ey రాగము, ఆక లేమి, ! 
బి ౧ 

విర కడు. అళలేక అనురాగముగాని 
— 

వాడు. 

విరచించు, విశేషముగా (వాయయు. 

విరచిత ము, [వాయంబడినది, విశేషము గా 

(వాయంబడీినదిం 

విరజాజి. విరజాద్కి నవమాలిక, విరవాబి, 

విరతము, పూ రియెనద్కి ఆగినద్కి ముగినీ 

తమిళము 

ఆగాయ విమానము కోవిల్ విమానమ్, 

కటవళలి విదోదమాన కొ ళ్, 
ఠం చై 
డప . సి ప్పట్లదు 

ఎదిరి, (పతికూలమౌానవన్, ముక తె 

చా 9 తిరిప్పిక్కాళ్లుబవన్ , 

ముళు విడుద లె, 

అదిక మోహమ్, 

ఆ గాయము, వానమ్, 

వె రాగ్యం కొండవన్ ; తనిప్పడు త్ర 

ప్పట్టవన్ , 

విరగమ్, వీరివినె, ఆణుం౦ పెళ్ణుం 

పిరిదల్ + 

పురుష-నె పిరింద చెల్, పురుప-నె విట్లు 

తున్నప్పడుం పెణ్, 

సమ్ముంది, 

సమ్మం దియమ్మోళ్ , 

సంబందం, 

"వె రాగి యన ఆకేయిలామె, 
యు ౧ యా (౧౧ a 

'ఆశె అల్లదు పటు ఇల్లాదవన్ , 

విరివాగ చొల్లు, డ్ రె? 

జాజిప్చూ; విరజాది, 

వూరణమానదు, ముడిందదు, క 'డెకం 

డదు, అదికమాగ “రతి” యె ఆనుబ 

వీతదు, 
అలీన 
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అ గౌరవ, 

విమాన, గర్భభడియ మేలిన సోఫుర, 

కటనడ తే, 
లు 

విటిరువ, 
లు 

మోత, 

(హూ) 

తుంబ ఇడిదిడు, 

ఆ ళాళ, 

'బేర్చాటాద, వియోగి. 

బేర్చాటు, ఏరవా, 

గండనదిట వని తె, 
లు 

లీగా సంబంధి, సా సెము ఆళియన తంచెం 

వీ! ది, 
ఆండీ 

మదువయ సంబంధ. 

వె రాగ్య, ఆశాహీన తె, 

| ఆళ్వ అనురాగ, షల్లదవను, 

హచ్చాగిబరె, 

బ రెవ, చెన్నాగిబ రెద, 

నవమలి క, వివజూబిం 

పూ రియాద, ముగినీద, చొన్నాగి సని 

గండ, 



విరతు ] "తెలుంగు 

విరతు (డు, విరమించుకొన్న వాండు, 
వాలించుకొన్న వా6ండు, 

విరమించు, చాలించుకొను, ని(ళా తి 

నందు, 

విరచాయు. -బీలిపాయలగు, 

విరవాటు, చెదణు, పాటీపోవు, 

విరవిర, విలవిల, ఒక థ్వన్యనుక రణము, 

వికవివవాజు, విరవిర ధ్వనితో చెదటు; 

విఅవిలపోవు, 

విరసము, రసహీనము, విరుద్ర ము, 

స్నే వాము లేనిది అనుకూలముకానిది, 

విరవాము ఎడబాటు, వియోగము, 

విరహీ,. విరవామును పొందినవాడు, 

విరహిణి, భర్రనో (పియునో ఎడచానీన 

కాంటి, 

విర హోత ్క_౦68త, వియోగము చేత వేదన 

పడెడి (ప్రయా రాలు, 

విరళము, ఆరుై నద్వి కొద్దిది కొదిపా 

టిది, వదులెనది, 

విరాగి. విరాగుండు, వె రౌగ్యము నందిన 

వాడు. 

విరాజమానము, ఎక్కువగా (పకాళించు 

నా తీడి, చు షి 

విరాజితము, (పశాశిక మ్కు అందముగా 

వేయయిడినది, 

విరామము, వి శాంతి వదలుట, 

నిరానము శోబుమ్ము ధ్వని, (మోతీ, 

on) 

విరాళము, థారాళముగా దానమిచ్చుట్క 

చందా, | 

విరాళి, వలఫు, భక్తి (పేమ, 

విరి. విక నీంచినడ్కి పువ్చుము, విడిపోవు. 

విరిబోడి, వూవువ తె అందమెన వనిత, 

తమిళము" 

విట్లవన్, నిరు తం కెయవన్ 
రు అజాత ౬ 

ఓయ్వు పెటుక్కొళ్, 

వ్ ల దు వె వ్వేరాగుమ్, 

శిదగు, శిదరి ఓడువదు. 

6 ఇెగ్రబిర్ర) ఎన్ను౦ చ తమ్, 
అలామో 

న్డ్ విరవిరపోహుమ్ 3 కెళాల్ బలహీన 

మాణమ్, 

విరసమ్, రసమిల్లాదదు, స్నేవామిల్లా 

దదు; ఆనుకూఅమిల్లాదదు, 

పిరివినె, విరగమ్, 

విరవాంగొండవన్, విరవాంకొండవళ్ , 

పురున నె అల్లదు శాదలనేె పిటీన్ష 

పెణ్, 

కాదలచే పీరిందు శిండికు_ం0 ణ్, 

ఆద నాల్ చేదనెకొండవళ్ , 

అరిదానదు, కరెంద అళవిల్ ఇరుప్పదు, 

వె రాగ్యం కొందవస్ , సన్యాసీ, 

(పశాళమౌనదు, ఒళివికఘువదు. 

పిర గాశిక్క_ప్పట్టదు, ఆశ్ గాగ శయ్యప్ప 

టదు, 
లు 

| ఓయ్వు, 

ఒరు శ తమ్, 
ఆ 

నన్ కొ దె, చందా 

అన్ను, బకీ, 

వూ, మలర్, 

పూవెప్పోల్ అళ గాన ెణ్ . 

ఫ్00 
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ముగినీద్క విటవ, 
యు 

సాకుమాడు, విశాంతి ప జెద, 

నీలి శా వగ కాగు. 

చవెదరు, ఓడిపోగు, 

విక్కి చిక్కి 

జచాడు త జడిపకోగుం 
లి అజ 

రసహీన, విరుద్క స్నేహావిల ద, 
@ cn 

'బేర్చాటు, వియోగం 

విరవా, 

గండనో నల్లనో బిట్రిరవ కాం తే. 

వింహదింద్క త తరపట (సీయె, 
అంట వ, 

ఆపరూప, 'స్వల్చ) కటుకు, సడిలు, " 

విరాగ, 

చెన్నాగి (పశాళిసు, 

(పకాశిత్క చెలువాగ మౌడిద్దు. 

శబ్ద ధ్వని, 

ధారాళ వాగికొొడు, చందా. 

ఒలెవ్రు భక్తి (హేమ, 

పీక నీను, విడు, 

సహూవిన వో” వెలు వాదవళు, 



విరుగు ] శకెలంయగప 

విరుగు, విరియు, -ఏల్కు పగులు, 

విరియచా టం, విక సీంచ్చు, పగులు వాంజు, 

విరియబోయు. విరబోయు, తల వెం|డు 

కలను ముడి వేయక (వేలాడ వేయు, 

చెదర జేయు. 

విరిరము, బిక నంచు, పగులు చెదణతు, 

వ్యాపించు, 

విరివి. వి సరము వి స్ఫృతి, చెడల్బు, 

ఐశ్వర్యము, అభివృద్ధి, 

వికుదము, ఎదురె నది విరోధముగలది, 

క పడనిది, క 

విరూపము, విశకారరూపముగలది, వంకర 

యెనది, 

విరేకము, భేదిమందు, 

విశేచకము, భేదిని కలిగించునది, 

విరేచనము, 

విరోధము, వె రము పగ, అడ్డ ము, 

ఎదురు. 

విరోధి, పగవాండు, వైరి, ఎదిరి, 

విలుచు, పగుల్కు, మరలించు వెనుకకు 

(తప్పు, 

కిటంగ (బడు. పరాజయమున౦దు, 

గర్వించు, అతిళశయిం-చచు, 

విజుగ (బడినవ్వు. ఎక్కువ గానవ్వు, 

విజంగపండు. ఎక్కువగా పండు, 

విబుగు. పగలు తునియు ఓడిపోవు, 

పాకము వెడ్కు పాలు విజుగుట, 

విలుగుండు, -బీలివు లేక పగిలినవ నువు; 
జూల 

విషమును ఖుండించు మందు, నివా 

రణ, 

విటుపు, విజుగు6ండు; ఆశ్నేపమ్ము 

తమిళము 

పీళెవుకండదు, 

పీళే ందువరువదు, విక సీ ప్పద్కు మలరువదు, 

త లెవిరి తల్ , 
యష్ pr.) 

మలరుదల్ , వూ వి] కల్, శిదరుదల్ , 

వ్యాపి త్తీల్ . 

పజుప్పు, అగలమ్, "సెల్వమ్, మున్నే 

(టమ్, 

ఎదిరానదుు విరోదమానదు, మొటుప్ప 

ట్రదు మా జానది,. 

వికారమాన డఊరునము డెయదు, 

జిచమరుందు, 

బేడడండాక గావదు, 

చేది, 

పగ 
రయ 

ప_గైవన్, బెదిరి, 

ఊడె, మరం వగారానె పిళ తల్ 

పిన్ తిరుప్పు, 

తోల్వి పెరు, పి౦0దుఓడు, 

మాగు, 

ఆదిగమాగ శిరిప్పదు, 

ఆదికమాగ పళు తదు, 

పీళ్ ందుప్పోదల్, తుండుతుం'డాగువదు; 

్షఓడువదు, పాక్క_మ్క్ (పక్యమ్ 

"కడు, పాల్ తిరింజిపోవదు, 

ఉడెందపొరుళ్, పిశెవుగండ పొరుళ్ , 

విడశ్తై కండిప్పదు. 

కన్నడము ( విటు పు 

నీళ్ళు ఒడెయు, 

ఆరళ్కు కూదలు బిట్టుబిడు, వెవరిసు, 

అరళిస్కు ఒడాయు. 

విసార్య అగ అ, వళ్వర్య, 

ఇదిర"ద, 

జప్పుద, 

ఆచ ఇరువు, (పతిసాల 

విళశారరూపు డొంక, 

భేడిగ చెపథ. 

"భేదిమొడువ భుషథ,. ' 

వాగయవను, వెరి, 

ఒజెంయయు, తిరుగి సు, పా ందిరిగి నుం 

సోలు, గర్విసు, అతీళయి ను, 

వికట వాగి నగు, 

కట గమౌాగు, 
లు, 

ఒ డెదుహోగు, హాలుమురిదుననోగ్సు 
సోలు, పాక కొడు, 

{ 

విషవోర్కీ తుండుఒ డెద వ సువు, మురుకు, 

విషఖండన శు వధ, 

ఉ-దెప్పు, 'కండనమ్, తడుప్పదర్కు మురుక్క ఆ క్షేప, అడ్జి, దోషని వార బౌ, 
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హిట్లు ] తెలుయన 

2) 

ఆడమా, దోవనిచారకము, 
డె 

విజవీగు, వీగువీగు, గర్వించు, అలక్య్యు 

ముగానిక్కు, 

విలంఘుంచు, అంఘంచు దాటు, 

విలంబము, ఆలస్యము, జూగు, | చేలాడు, 

విలంబనము, 

విలంబితము, జాగు చేయ(బడినది, వేలాడు 

నది సంగీ శాదుఅలందు వొక కాలము, 

విలక్షణత, భేదము, 1పాళ _స్ట్యమును 

_చూప్రునము, 

విలతుణము, వేజెనది, అందము, వికా 

రము, 

విలగ్నము, చక్కు_€ఆగా లగ్న (మైనది 

బాగుగా తగులుకొవ్నదిం 

విలపనము, విలాపము దుఃఖము, 

విఅపించు, దుఃఖించు. 

విలయము, (పళ యము, వినాశము, 

విలవిల, తన్నుకొనుట, గిజగిజ. 

విలవిలపోవు, చాల శమపడు. 

విల సనము, (ప్రకాశము, క్రీడ, ఆట, 

విలనితము, ప కాశింపయబడినడి చేసి కము, 

(విధివిల సీత ము, 

విఅనీల్లు. చేయు, (ప్రకాశించు, ఒప్పు, 

విలాపము, దుఃఖముతోడి మాట, 

విలాసము. చిరునామా, అదను, 

శృాం-గారమ్యు హోయలు వేడుక, 

విలాసి, వేడుక ళాండు, విలాసవంతుండు, 

హెందర్యముగుండు, 
థి 

విలాసిని, సౌందర్య ప్రియ, హోయలు 

కె 
యం 

విలియ, ఏర్పాటు పంపకము, 

తమిళమనూ 

వెళి; కరుక్కు, తవరె నీస్కు 6 

"వెళి, 

గర్వమ్, గర్వి తేల్, అవాంశార మ్, 

అలత్య్యమ్, 

దారు, 
య్ 

తామదషమ్, తొంగు, 

{4 

శాఅతావముదం శయ్యప్పటదు, 
లు 

వేటుమె సీఅప్పినె కాటుం తన్ మె, 
కా కుం వా టల 

మౌజుపటదడు, ' 
లు 

న గ మాటి . (నొ టికొ_౦డదు 

ఆశు, దుక్కు.మ్, 

అళు, 

నాశము ఊళి, 

కకాల్ ఉదరుదల్ , 

మిగవుం బల హీనప్పడు, 

ఒళీ ఆటమ్, 
లు 

'శుశాళమౌను శేషె, విధియిన్ విలా 
జె 

సమ్, కెయ్ గ, 

“సెయ్. 

అళుదుక్కొాం జే “పీశువదు, 

ముగవర్కి నీంగారమ్స్ వేడిక్కెై, 

తాల్లాసమౌగ ఇరుప్పవన్ . 

అఆళగిల్ మోగం కొళ్ళవళ్ , 

ఏర్పాడు, (ఓ 
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కన్నడ, 

నావ, కొ జబ్బు; నిర్ల 

వోరు, 

విలంబ్క త్ర దడ బోలాడ 

తడమాడిద, తూగాడ 

| బేరెయాద, చంద, వి' 

సరియాగి తగిలిద, 
అంటెద, 

sd 

విలాప, దుః. 

విలపీను, 

(పళయ వినాశన 

ఒదాడు, 
౧ 

బహుళ (శ్రమ పడు, 

(పకాళ్ళ Es, ఆట, 

'మెరెతి, వేష్టిత, విధివి 

మాడు ఒప్పు, 

దుఃఖదింద కూడిదమా౭ 

పిలాస్క సంబర, ళం - 

"బేడి కె. 

విలాసవంత, సౌందర్య; 

సౌందర్య (ప్ మె 

ఏర్పాటు, కళుహిను,.. 



-విలిరు ] శెలంన. 

విలియ వేయు. ఏర్పజచు, సరిచూ చు, 

విలీనము, కరంగినది, 

విలు, ధనుస్సు. 

వీలు కాడు, విల్కాడు, 

విలు చు, వెల పెట్టికొను, 

వీలు పము, లోపమును పొందినది, 
ఆజ 

విలువ. వెల్క (పయోజనము. 

విలేపనము, పూత చందనాదులు, 

విలేవారి, బాపతు వార్కి పరిష్కా_రము, 

విలోక నము. చూచుట, 

విలోకించు. ఆలోేకించుు చూచు, 

విలోచనము, కన్ను, 

విలోమము. (కముమునకు తల కిందెనది, 

విలోలము, క దలునట్రిది, దొర్హువట్రిది, 

విల్లు, ధనుస్సు, వీలునామ, (మరణకాస 

నము) 

వివకు. కోరిక, చెప్పుటకు కోరిక, 

అర్థము, ఊ ర్రేళము, పని, భేదము, 

వివవ్సీతము, వెప్పందఅచినది, ఊద్దిష్టము. 

వివరణము... వ్యాఖ్య, 

వివరము, వివరణము, రం|భము, 

వివరించు. చక్కు_6గాచెప్పు విళదిక్ల 

రించు, 

, 'వివరు6డు, “తెల్ల బోయినవాండు, ఏమరి 
వ! 

పోయినవా(డు. 

వివ రము, వివ రనము, చుటు తిరుగు, 
| + అటి అట ee 

మార్చు, ఒకవసుజే ఇతరముగా కన 
re) 

బడుట, 

వివరనము. వరిలుట, అభివృది, 
థి థగ థి 

వివశత, పరవళితు కల(తేనొందుట, 

తమిళ్ మయా 

ఏర్పాడుశెయల్, సరిపా రుక్కొల్ , 

క్ ం౦దదు, 

విల్, 

అంబువీరస్, 

వలె కొడుతు వాంగు, 
ర అలీ 

లోపమానము; కళరళిందదు$; ఏదో 
క రెవుం 

విల, మదిష్పుః 

శాప్పు. (చందనకాప్వు) 

బాపత్తువారి, (ఐటంవార్సి పరిప్కూరమ్, 

పార్తల నోవక్క_దల్ . 

పార్, 

కణ్ , 

త లె కీళాగ్క పిన్నిలిరిందు మున్ వరువదు, 

అశెవదు, 

విల్, వుయిల్. 

విరుప్పమ్, సాల్లువదర్ము_ కోరికా, 

వేలె, 'బేవమ్, 

కూలి విరుంబియదు, 

ఆరె. 

ఉర, నుళేవకే, 

ముకం వె శేయానవన్ మో ళ ప్పో.న 
as] 

వన్, 

చ్నుటికొ_ండే ఇరుస్పగ్కు .మౌరి 

కొ.౦డే ఇరుప్పదు మాజుదల్, 
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కన్నడోను ( వివ 

ఏర్ప డీ సు,సరియా గినోడ్యుతిద్దు సమమౌడు, 

కరగిరివ, 

వీల్లు. 3 

బిలు-గార, 

బలా కొండుకో, 

లోపవుళ్ళ, 

చలి, (పయోజన. 

పూను, చందన లేప, 

వింగడి స పరిష్క్ల_రిను, వివరహేళు, 

నోట నోడు, 
ఆడే, 

క్ు, 
ణ 

(కమ క్క విరోధ, త లెకెళ ౫, 

క దలాడువుదు, హౌరళొడు, 

బిల్లు మరణ శా సవం 

హారి కె, హెౌళలిశ్చ, అర్థ ఉచైశ్య, 

కెలస్క భేద, 

హీళోలితున, ఊదిపం 
రురు 

వివర కా వ్యాఖ్య " 

రంభ, విల, 

నెటు గ హేళ్ళు నిశ దీకరిసు, 

పోలాదవను, భ్ మెగొండవను, కి 

కుందవను, 

ను తలుతిరుగు బదలావక్కౌ ఓందేవ నువు 
a 

pan.) 

నుతోందరం తె తోరువుదు, 

వరి స ఆభివృద్ధి, 

పరవశ తె గేందల్క, ఆశకి, 
ఆటీ 



వివా] తెలుగు 

వివాదము, జగడము తర్కము, 

వివాహము, పెండ్లి, కల్యాణము, పాణి 

(గ వాణము, 

వివి క్షమ, ఏశాంతము, విభిన్నముగా 
చేయబడినది. తెలివిగఅద్కి పవిత్ర 

మెనది.. . 

వివిధము, "పెక్కు_విభములు గలది, 

_వివృతము, వివరింప(బడినది, తేలటువ(బడీి 

నడి, 

వివేకము, జ్ఞా నమ్ము తెలివి, 
యు క్త విచారము, 

యుశా 
॥ బాన 

విజేచనము. మంచి చెడు గు'లు శెలిసి 

కొనుట, 

విశంక+. భయము. 

విళదము, స్పష్టము, నిర్దష్ట్రము, తెల్లనిది, 

'విశల్యము. ఎముక లేనిగ్కి ౩ ము లు శే ని ది | 

నిశళ్ళల్యము, 

విశ సనము, చంపుట, 

విశారదు(డు,పండితు(డు,విద్వాంను(డు, 

బుదిమంతు (డు, 

విశాలము, 

ల్యము, విరివి, | 

విశాలత్క.. వెడల్పు, - వెళా 

విశిష్టత, (పత, మేలు 

వినిషము, మేలైనది, కూడుకొన న్నది. 
ర 

'విశీర్ణము, వెద రినద్కి వ దలినద్వి శిధీల 

విశుదము, పరిళుదము,. ని 
ఢు య 

విళ్ళంఖలము, విచ్చలవిడి, ఆ డు ంలే కం 

: డుట, నిరంకుళము, 

విశేషము, అతిశయము, వింత భేదము 

రఅము,.. 

పజప్వూ అగలమ్్స్ విశాలమ్, విరివు, - 

నమా చారమా, ఎవ్కవం _ 
| 1 
4 

తమిళము 

శస 
G 

తీకుమణక్, కల్యాణము, 

తనిమె వేజ్వేణాగ శెయ్యప్పట్లడు 

పునిదమానదు, 

పలవిదన్. 

వివరిక్క._ప్పట్లదు, 

ఆటిీవ్ర, ఉణర్వు, 

ఎదు నల్లదు ఎదు" 'కెట్టదు అజిస్టక్కొళ్లుం 

ఉణర్వు. 

అ-చచ్చమ్ం. 

శెళివ్ర, 

_ నదు, 

పిశెయిల్లా మె, జేణ్ మేమా! 
౧0 యకం 

ఎలుంబిలాదదు, ముళి లాదదు, 
య mm 

కొలువదు, 
య | 

ఫులవన్ , అరివాళి, బుద్ధి శాలి. 

| తూయమ్్ పరిశుదమ్, 
@ 

౨ కేళ్చాకిల్లాద, 

ఆనిశయం, వేడి కె గ్రాం అదిగం, సెయ్డి, 

వింది, ఊాయర్వు, వేటుమె, 

కన్నడము [ఏ4 

ణా ళు తర్క. 

ఏకాంత, చేరెయాదుదు తెళివళి క. 

వాలువారు. 

వివరిసల్పట్క తెగదం,. 
న , 

ఇ జావ వ. 

వివేద నె, ఒశ్రైయదు, ఏనంత 

తిళియ కొళ్ళువుదు. 

కెటదు, 
A) 

భయ, 

స్పష, నిరుష, బిళియ, మృదువాద, . 
లు SEN) ' 

ఎలుబుఇలద్కు ముళిలదు, 
య య౧య 

కొొలుకదుు 
య 

పండిత, విద్వాంస, భుద్ధినుంతే, 

విశాల, “పీారళ్ళ, మేలు గోవ 

విశిష, సేరిద, 

' అదే. 

శ దరు సడిలు, శిథిల వాద. 

నిర్మల, 

అడ్డుయిల్ల చె, నిరంకుళ, స్వే చెయింద, 

విశేష, హెచ్చు, అచిళంయ,. అళ్చర్యః. 

వ్యత్యాస. 



అతత 

విశేష ] కంల 

విశేషణము, గుణవాచకము. 

నిశేష్యము, నామవాచకము, 

విశోకము, దుఃఖము పోయినది, 

విశమము. వి(శామమ్ము విళాంత్రి, 

"నెమ్మది ఊఅట, యతి, 

వి ళాణనము, త్యాగము, ఈవి, 

వి శామము, వి శాంతి. 

వికుతము, (నీస్ధి కెక్కి నది, (ప్రవహించి 

నది, 

విశ్వంభర, భూమి, 

విశ్వకర్మ. దేవశిల్పి కమసాలి, ఆచారి, 

స్వర్గ శారుండు, 

విశ్వజనీ నము. సార్వజనీనము, అందణకు 

హిత మెనది, 

విశ్వతోముఖము. సర్వత వాపిం చినది, 

విశ్వము, లోకము, సమ _స్టము, సాంటి, 

విశ్వ సనీ యుండు, నిశ్వాసప్మాతుండాు, 

విశ్వసించు, నమ్ము. 

విశ్వ స్ప. వితంతువు విశ్వసింప(బడెనది, 

వికాసము. నమ్మకము, (పేమ, 

విశ్వాని, విశ్వాసముగల వాండు. 

విషణ్లుండు, శోకము పాలెనవాండు, 

విపవముము, “బేనీ, సమముశానిది అపాయ 

కరమెనది, 

విపమించు. దోపించు చెడిపోవు, 

విషము, గరళము, 

విషయము, కావ్య (పధానాంశము 

వస్తువు, ఇంద్రియ సుఖము, జేళము, 

సంగతి, స్థానము, 

విషయాస క్రుండు. ఇం దియ కార్యము 

కలవాడు. 

TD—64 

గమిళము 

"పెయర డై, ఉఊరిచ్చూల్ , 

పెయర్ వెల్, 

శోకమట, రుక్కంపోన, 

ఓయ్వు, మోన, నిమ్మది అటుదల్ 

త్యాగమ్, ఈవి, 

ఓయ్వు, 

ఫుగళ్ పె టదు, ఓడి యదు, 

బూమి, 

దేవర్ గళిక్ శిల్చి, కమ్మాళన్ , ఆశారి, 

తటాన్ , 
లు 

ఎలాజనంగ భువ్క. ౦ పొదువానదు, 
౧ 

ఎంగుం పనవియదు, 

ఉలఅగమ్్ ముళుమె, నాంటి, 

౬ 
నంబ త్రేక్కు_వస్ గ! 

నంబు, 

విదవె, నంపియదు, 

నంటి క్ హా అన్ను, 

తున్న త్తీర్కుఉ క్భానవన్ , 

విషమమ్ అపాయకరమానదు, 

విషసొతు, దోస, తు కొట 
ఎ అటి (a) 

విషము నంజు, 

సియ్ద్కి ఇందిరియసుగమ్, 

మెయ్యిన్నంగ ల్లిట్ర్ ఈడుపట్టుళ్ళవన్ , 

ర్ 05 

కన్నడము 

1';ుణవాచక, 

నామవాచక, 

దుఃఖువిలద. - 

విశాంతి, సుఖ త్చ ప్పి, యతిగ్ధ 

చాన, త్యాగ, 

వి శాంతి. 

భూమి, 

శారం 

ఎలరి 7” బేశాద, 
aps 

ఎల్లకడ హాద్బిద, 

లోక సమ "సు శ్రొంకి, 
Pree +) 

నవంబ, 

వికంతు, విశ్వనిల్పట, 

నంవికె, (ైపేమ, 

శోక [గ న, ఆళుషూరె, 
అనే 

"బీసీ, సరియల్ల, ఆఅపాయ వాద 

| దోపబరు, కడు, 

గరళ్య నంజా, 

శావ్య పథానాంశ్య, ఇందిర 

నాడు సొన, సుది, 
వ ణి 

ఇం[దియ లోల, లంపటి, 

| 



విషయా ] తెలుగు. 

విషయీాకరిం చి, ఉ దైేశించి, 

విపొంణము, కమ్ము, 

మిసాదము, దుఃఖము, 

విషసూచి, ఒక వ్యాధి అమ్మవారు, 

విసంవాదము, ఒప్పుకొని లేదని వాదిం 

చుట, 
| 

విసనకలు, ఆలవృంతము, వివన,. 
6 

విసపాలవితు. వినాశక (డు, 
pan 2) 

 విసరణముం వ్యాపించుట, 

విసరము, సమూహము, వ్యాపించుట, గ 

| వీళు, వినీరిపోడు, విసరు, వేయు, వీచు ఆడించు, 

విసర్దము, విసర్ల, వదలుట. త్యాగము, 

విసర్దనమా, 1 కి అను అతృరము,' 

పర్హనీయము, వదల దగినది, * 

నర్తించు, విడిచిెపి 

విసవిస, woe, త్వర గా 

(పసరించుట, 

విసారి, (ప్రీసరించునది, 

వినీపలక, 

పలక, 

విసుగు, వసువు నిశ్వేదముు చేసట, 

చేసినదే చేయుటవలని నిరుత్నా 

వాము. 

విసువాసము, విశ్వాసము, 

నిసృమరము, చ్యాపించునది, " 

సృృష్టము, విడువయిడినద్కి వి సరి జేయ? 

బి వి సర, వి పరి .భుజించుటక పెట్టు 

కాన్న ఆన, . 

"వి సరము, విరివి, పూరి వివరములతో | 
కూడినది. 

| ఊఉ చేశితు, మనదిల్ ఇటుకొ్క_౦డు+ 
ద జి ట్ 

పరుండుట క ను వె న పెద్ద 

తమిళము. 

కంబు మొడు వగరాగలీన్ కొ"ంబు, | 

తువ్చమ్, 

| ఒరునోయ్, అమ్మ 

x కా ఓఒప్పూకొ_ఠడు మరు తేల్ ॥ 

విసిరి, 

వినాళకన్ = 

ల్సి ( వ్యాపి త్తల్ , 

కూటమ్, షరవుదల్ * 
లు 

8 ఎన్నుం ఎళుతు, విడువదు, 
" న! 

ఏటువిడు. 
టు 

విసిపల మై, పడుక్క. అగలమౌన 

పడు కె, 

ఎరిచ్చల్ , బేజారు ఇళ ప, 

విశ్వాసమ్. 

గ. పరవుం పారుల్, 

విడప్పట్టదు, విశరిపోడప్పట్టరు,. 

ఇలె, (సాస్పిడువదర్కు  ఉఊపయోశి 
ప్పదు. _ 

చేసర్క నిశ్వేద, మొడిర్రే 

ముళు మె వివరంగ ళ్ అడంగియదు, = 

కన్నడము (విక 

| విషయమాడి, ఉబేశిని, 

కొంబు, 

దుఃఖ. 

ఒందు మొర్తి దొడ్డ మ్మె* 

ఒప్పిదమేలె వాదమొడు.. 

'వీసపణెాం . . 

విషదవీజు వినాశక, .. 

వ్యాపిసు, 

| గుంపు వ్యాపిసు, 

విస విసరవ, 
౧ యు. 

బిడత క్కు... 

బిట్టుబిడు, 

బడండవారియు, చేనవ్రసాదవాన, 

(పసారవాగు, 

మొడుదరల్లి 

బరువ నిరుత్సాహ, | 

| ఆశ ర్య 

విశ్వాస, 

విట, ఎసెద, 

తభియె తె ఊటదవెలె, 

విస్తార, హేౌరళ్క విశే షాంశగశిం జ 



విసార) కెలుయ 
అలీ 

= 

వి సీరము. వికివి ఎక్కువ సలమును 
ఆవిరై | థి 

పొందినది, 

వి సృతము. విరివియెనది, 

విస ప ము, యి అప స్ప క్కువ స్పష్ట ము, సువ్య 

కము, 

విస్ఫారితే ము, (పకొళ మెనది. 

విస్ఫుర ణము, (పశాశము కంపనము, 

విస్ఫూర్థితోము , వీన్ఫూ ర్వి, ఎక్కవ గా 

(పశాళమగలది కనివించునది. 

విస్ఫోటము. బొబ్బ పొక్కు, 

విస్తయము. ఆశ్చర్యము, విస్తృతి, 

విస్మరణము. మజచిపోవుట్క జాపకము 
G షా 
లేక పోవుట, 

వి ష్టరించు. మజ-చివోవు, 

సృతేము. నుటువ(బడినది. 

విస్మ తిః మఅపు, 

విసంభము, న మ్మ క్ల ము స్నే వొ ము 

వేడుక, జగడము వధ, 

విం సము, జాజుట, పడు రుం 

విసబము, నమ్ము (దగినది, శాంతించినది, 
థి 
బాల్క మిక్కిలి, అత్యంత ము, 

విస్వరము. డిల్లి న కంఠ స్వరము, 

విస్వరండు. 'భేజిల్లిన కంఠ స్వరముగఅ 

వాడు, 

వివాంగముము, పథ్సీ, వివాగము, 

వివాతము, కొట్టంబడినది, 

వివాతి, చంపుట, చెబ్బకొ ॥ వాలి, చంపుట, చెబ్బ ట్టుట 

తమిళము 

పల, ఊఉ యర్వు, 

పజప్య, పరవియ ఇడం, 

పరవలాన,. 

'తెళివు, 

| (పకాళమానదు. 

దల్, మనఈ ల్లా సమ్, 

అదిక పిరశాళమ్ు, నడుంగువదు, 

కొప్పళం, 

మబనునిను, 
అ 

మబిక)__.పుటదు, ఈం రారా 

మజన్రుప్పోవుదల్ , 

నంబికై గ్రా వేడిక్కె, ళ్ లం 

శరుక్కువదు, విళువదు, 

మిగ వుమ్ చాలవున్, 

| పచ్చెవాసనె. 

కరల్ * 

ఉండానవన్ , 

పజ వ ఇ 
చుం 

| కొల్ , ఆడి, 

507. 

(పళాళ, ఒళిి ఒలివీకుదల్, నడుంగు (పళాళ, హోళి కంపన, 

కన్నడము [ వివ 

, అ సేక, “లని యః 

హెబచ్చాాగి, “హచ్చుజాగ పోాండిద, 

1 విసారవావ, 
pa 

(పకాక వెద, 

హృదయో 

లాసము, : 
cn 

విన్ఫూ రి, బహళ (పశాళ, కంపిసువుదుం 

బొబ్బ, బెందు పక్క; 

ఆశ్చర్య, విన్ఫీ త. 

| మశెతుసోగు. 

మరెతుహోోేద దు, 

నందబికె, సంజన, స్నేహ జగళ, 

బిళ్కు జోలాడు తూ గాడు, 

నంబ తగుందదు; నిమ్మది అజెందదు నంబతక్క, శాంతినిరువ, అత్యంఠ, 
అట యా 

నాసురుక౦పుః 

చేదంగండ కురల్ , కీచ్చాగపోగుం ఒజెద గంటల ధ్వని, 

నడువిల్ కీచ్ కీచ్ ఎను పోగుం తరల్ | ఒడెద్క వట గుట్టువ, 
ఉత 

హక్కి_. 

బడాదం 

| కొల్లు హాడ్, ఒడెయు, 



విషమే ]l తెలుగు 

వివారఇణము, విహరమ్ము వేడుకగా తిరు 

సట్, 

విహరించు, జేడుక గా తిరుగు, 

విహ ర, తెరుగువాయడు. 
pane | 

వివార ము, ఎవ్కు_వ సంతోషము, 
న 

వివాసీతీము, విశారములేని నవ్వు. 

విహాయ సము, ఆకాశము, పత్నీ, 

విహారము, విపరణము తోట, బౌద్ధాల 

యము మఠము, విహోరిక, 

విహితము, తేగినడ్కి విధింపంబడినది, ఇష్ట 

మెనది, స్నే వాము, జాంధవ్యము, 

విహితుండు, అనుహలు(డ్రు బంధువు, 

విహీనము, పూర్తిగా 'లేనిదిం 

వివ్వాలుండు, భయపడినవాండు, స్వాథి 

నము తేప్పినవా(డు, 

పేంగు, విజృంభించ్చు ఆలిళయిం చు, 

ఏక. పర్మాకమము, | 

పిక్న, దృష్టి చూ పు. 

వీక్షీంచు, చూచు, 

జో 5 వీక్షణము, చూఫు, ద్భప్వః 

పీగియాడు. చలించు, 

వీ, నిక్కు, ఉత్సహీంచు, తొలగు, 

వీచి, అల, | 

వచు. విసరు, గాలి తోలు, 

వీిచోఫు, ఏీంబామర, 

క్బినము, విసనకలు, 
అ 

తమిళము 

ఉ లొ వేడిక్కైయాగ చ్చుటువదు, 

ఉఊల్లాసమౌ గ పోవదు, 

తీకిందుకొ,_౦డిరుప్పవన్ , 

అదిక సందోప.మ్, 

వికార మిల్లాద విరిప్టూః 

ఆ గాయమ్, పఅవె. 

ఉలా తోటమ్, శమణర్ కోవిల్, 

తగనదు, పిడి తదు, 
ణి “=D 

ఒనుం ఇల్లాదదు, 

బయప్పట్టవన్ = 

ఎ 

అకిశయమ్, అదికరి తేల్ + 

వీరమ్, 

పార్ వై, 

పార్, నోక్కు., 

పార్ వె, 

అల్లాడు, ఆట్లం శాణుదల్ , 

నిక్కు ఉ తృాహంకొళ్ళు, త్ లె, 

అ లె, 

వీకు, (శాటువీకు) 

వెణ్ జామురె, 

విసీరి, 

తారుమా రాగ, 
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కన్నడము (పీ 

, విహార, ఇప్ప దింద, తిరుగాడు, 

జీడి ఇయింద అర్హాడు, 

తిరుగువను, 

ఫాచ్చుసంతోప, 

విశారవిలదనగు, 
య 

ఆ ఇళాళ్ళ వాక్కి_* 

విహార, తోసి, మఠ, బౌ ద్ధమందిర, 

తక్కు విధి సల్చట్టః ఇష్ట వాద, బాంధవ్య 

॥ అనుకూల, గళియ, బంధు, 

పూరి మాము, 
చి 

భయ గ స్క భయదింద, మదిె్శాటు, 
న వా 

ఆతిశయిను, విజృంభిసు, 

పరా[కమ వీర, 

నోట, 

నోడు, 

నోట, 

అల్లాడు, చలళిసు. 

తొరియు, ఉత్సావా, నిడిదుమూడు, 

తెరి. 

వీసు, గాలికొడు. 

బిళిచామర, 
వీసణి7. 

గజిబిజి, 



పీటీ ] తెలు 

వీటి, ముడి, 

వీటి, వీటిక, వీడియము వీజెము, 

వి డెము, వీడ్యము, తాంబూలము, 

వీడు. ఇతడు ఈపురుషు(డు; వదలు, 
విడిపోవు; వేబుపడు; విడుదల, 

పట్టణము, దండు విడినీన శిబిరము, 

వీడుకొను. వీడొ_ను, “సెలవు పుచ్చు 

కొను పోయివత్తునని ఇెప్పిపోవు, 

వీడుకొలు పు, 

వీడో_లు, ముర్యాదతో పంపు, 

సెలవు, 

వీడుబోడు. విబోడు, జక చెడణు, 

వీడుఫట్టు, విడిది, వాసస్థానము, 

వీడుపడు, వీడువడు, మొలుపడు, తడ. 

బడు ఎడచాయుు, వీడ్వడు, 

వీణా, వీణియ వనీలా, 

వీణము, సన్నని వ 

ప౦ ఫు, పంపుట, 

(సము, వలిపము, 

వీణీయ, కనూరి మృగము బొడుకళాయ, 
mar. er 

వీత రాగము, వై రాగ్యము, 

వీ తెంచు, న్సరు వీచు, “గాలివచ్చు, 

విధి, వెడల్పు రసా ఇండ్లనరు స 

వీనులు. చెవులు, 

వీరడి, వెట్ల, తిక్క, 

వీరము, వీరము. 

వీరణము, బూరగ, చర్మ వాద్యములలో 

నొకటి కడుపు ఎక్కువగ నవ్వి 

ఉబ్బుట్క అరువు, గడె, 

విరపత్ని, వీరుని భార్య, 

వీరపాణము, వీరుల పాననోష్టి, 

తమిళము 

మాపి. 
యా 

వెటిలె, తాంబూలమ్, 

ఇవన్, ఇన్సమనిదక వేజుపడు, పట్టినమ్, 

పడె తీంగియ గుడారము. 

విడొవాంగి సెల్కు 
కా యm 

పోదల్ , 

ఉ ర్తరువుకొండు 

అనుష అనుష్వుదల్ , విడెపరుదల్ , 

మర్యాదైయుడన్ అనుప్పుదల్ , 

వివోడ్కి పిరి తల్ జచె, చిదరుదలొ, 
ళా అజయ యా 

విడిది ఇరుప్పిడమ్. 

విడిపడు, జేరాగుమ్ మారాగుమ్, తడ 
మాడు, 

పీక యాల్. 

మెలియ తుణీ, 

కనూరి కాయి, 
అలలే 

ఎ రాగి యమ్, 
~~ ౧ 

తుజప్క్ సన్నియాని. 

న్ు, కా(టునీకు, 

తెరువు. 

శాదుగల్ , 

చప తీయమ్, డంబళశా్కాారన్ 
యమ టు 

వీరమ్, 

ఒరు తోల్ వాద్దియమ్. (కరున్సి వయిర్ 

వీంగుదల్ . 

వీరనిన్ మృనెవి, (వీరప త్రిన్సి 

వీరర్ గళ్ ేర్స్ందు నుదుపానం 

"శయ్దల్ . 
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కన్నడము  (వీరపా. 

ముడి, గంటు, 

వీళ్య, చఛొంబూల, 

ఇవ, ఈర, బికు, 'చేఠరాగు పాళ్య, 

దండు శిబిక, 

అప్పుణె పడెయు, వీళొ_ళ్ళు, 

కళుహిన్కు బీళ్కోలు, మర్యా దెఇంద 
కళుపాను, 

జోడు కెడు, 

విడిది, వాసస్థాన, 

మౌర్చుడ్యు ఎడవికో, విరహ, వేరాన్స, 

నిడు, 

వీణ, 

నాజూా[కబ కు, 
లు 

కసూరి మృగద హూోక్క_ళుశాయి. 

నై రాగ్య. 

విరాగి సన్న్యానీ, 

వీస్కు గాళిబకు, 

అగలవా శై వీడి మనెసాలు, 

కీవిగళు, 

దాంఫభిక, అవి జేకి, 

వీర, 

బూరిగ, చర్మ వాద్యతమ్మ కు, హెచ్చు 

నగు విగహాోొ ప్రై డదు, 

వీరరకుడిత, మద్యపానం. 



వీరభ ] తెలుగ 

పవీరభద పళెకము, చాల పెదతటు వీర 
౧౧ దలు 

శౌెవులయొక (వతేము, 

వీరమదియలు, శూరుల శాలి పెద వేలి 
ది ద 

బిరుదు ము! డికలు, (వీరమబెలు, వీర 
నే ౧ 

వీరమౌత, వీరుని తల్లి వికజనని. 

వీర, ఎక్కువ గా సహింపని అనునర్భమున 

పరమత సహనములేని, [వీర వెప 

వులు, వీర శెవులు] 

వీరాయితేము, పురుపాయితీము. 

విరా'వేశము. ఒడలు తెలియని ఆ వేశము, 

వీరుడు శూరుడు, (ముడు, 

వీర్యము, పరాక్రమము శౌర్యము 

తేజన్సు, శేతస్సు. 

వీలు, ఆనుకూలము, ఆను హాల్య ము. 

పీలుపడు, ఆనుకాలపడు సరిపడు, 

ఏవథము. కావడి బరువు, (తోవ. 

వీవన. విసనక జి, సురటి. 

వివలి, -గాలి, 

వీసబడి, (గామ భూభాగ స్వాతం 

త్ర్యము. 
వీసము, పదునాజవ ఫెగము, 

పవీసర, వెలితిపడు, త్, 

వీసి నలువది పఅముల్తు 1400 

(గాముల్బు ఒక కలే +400 

(గ్రాములు, 

వృంతేము, తొడిమ ' చూచుకము, 

ఘోటక ధార. 

తమిళ మా 

మిగవుం సెరియతేట్లు, వీరే కర్ గళిన్ 

జరునోంబు, 

వీరర్ గళిన్ శాల్ అణి, 

విరను జంకు తాయ్. 

66 ఉదక వమూాగ 9?) ఎన్నుు౦ పొరుళిల్ ఉప 

యోగిక్కు_ప్పడుగిరదు, (వీరశెవర్ 

ఆణ్పోల్ పెణ్ “రతి” శెయ్యదు, 

ఆడల్ తెరియాద ఆవేశమ్, 

వీఎన్", 

వీరమ్ విరియమ్, 

అనుకూల, 

ముడియుమ్్స్ అనుకూఅమాగుమ్, 

కావడి, 

విసిరి, 

కాటు. 

భూమికి. సుదందిరమ్క్ పంగు, 

1/16 భాగము, 

వె వు, 

1400 గిరాహ్క్ 1 కిలో + 400 గిరామ్, 

వృ 
శాంబు, నుణి, 
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వీరభ| దవహారివాణ్క దొడ్డ (వత, 

ఫుూరర కాలుహా బ్బెక ళి గెహాకిద బిరుదు 

ము చెగ ళు వీరమదళ, 
యి 

విరమొ తె. 

హెచ్చాగి పరమత వెరిగళిగ హీళువ 

శబ్దం ఏర శేవముంతాద, 

పురుషాయిత, హెణ్ణు, (గండనమలనిసిి 

రతిమాడువుదు. 

బంట హుచ్చు బీర, 

శూర | శేష, 5 రొ 

పర్నాక్రమ్క తేజ నేత స్సు, 

అనుకూలఅ,. 

| అనుకూల వాగు సరియాగిరు, 

జావడి, దారి, 

వీ సణి 7. 

గాలి, 

(గామద భూమి మలి భాగస్య్వాతం త్య, 

వాదినార నెయ అంశ, 

కొరత కడిమె, తేస్త, 

120 తులఅదమానుి ఒందుకిలో నాల్క 

నూరు. గాము, 

చేటు, .సనదతుటి, వదిరెయధా రె, 



వృక ] తెలుగు 

వృక ము, రోజేలు, నక్క, 

వృక్షము, శెట్ట్లు పాదపము భూరు 
వామ్ము తేరువు. + 

వృత వాటిక, తోట, ఉపవనము. 

వృ తేము, వరింప(బడినది, చుటయిడినది, లి బె 

నోక భేదము, నడత, జీవనము, 

వృత్తాంతము, సమొచారము వరమా 
అటో 

en) 

నము పు a కి కథ్ధ (పస్తావము 

వృథ, వృథా, వ్యర్థము, (పయోజనము 

లేనిది, 

వృద. ముసలిది, పెద్లది, 
ధి ౧ 

వృద్ధము, అభివృద్ధి నందినది, 

వృదత్వము, ముసలితనము, ముదిమి, థి న్ 

వృద్ధి. అభివృద్ధి, సమృ ద్ధి అభ్యుద 

యము, వడ్డి, గుణ కారము, 

వృద్ధుడు. వృద్ధు ముదు సలివాండు, తెలి 

నీనవాండు, 

వృద్యాజీవుండు. వడివలన జీవించు 
థు ce 

వాడు, వార్థుషివండు, 

వృశ్చికము, తేలు, 

వృషణము, మువ్మ్కు.ము, 

వృషభము. ఎద్దు, (శేష్ట వాచకము, (కవి 

వృష భుండ్సు 

వృష్టి, వర ము వాన, 
(9) టై 

జెంగలి, అవివేకి జడుండు, వెకలి, 

వెంగలివితు, అతీమారు(డు, 
చ ము 

తమిళ్ న 

కీనాయ్ చయ్, 

మరమ్, 

తోటక్. 
లు 

కాదె, వరలాణ్బు సమాచార, 

నడ తె, తొళిల్, 
= 

వీణ్ , పయినిల్లాదదు, 

కిళవి "పరియవళ్ . 

విరుద్దియానదు, వళర్ ౦దదు, 

మూష్టూ, 

ము న్నే టన్, వడై, 

కిళ వన్, అటిన్షవన్ 

తే, 

ఎరుద్యు ఊయిర్ తి, 

మణ్బు వివేకమిలాదవస్ 
ta య 

మిగవుం మవమూడన్ , 

ర్ 1] 

కన్నడము [ ox 

తోళ్, నాయి, 

| గిడ్క మర, 

తోట, ఉపవన, 

వృ తే, గుండాదా ను తిరువ, ఉఊెంళాద్య, 
అనాటి ఆజ 

శ్లోకదబగ్కె జీవన, 

సమాబార్క వ రమాన్క క. 
జాయతే 

చళవళ్సి జీవనోపాంర, వ్యాఖ్యాన 

వృథా, పయో జనవిల్లద. 

ముదుకి, 

జ? వ డి హోాాండిద ఫి గి 

ముదుక తిన, ముప్పు, 

ముదుక, లిళిదవను, 

, | 
వడ్డిక_ం౦డుపి శై ప్పవన్, వడ్డిచ్యా పారి, బడ్డితిండు బతుకువను, 

| తేళ్కు వేళు, 

ముప హార 

| ఎత్తు (వ వాచక, 

అను... అవేనా చయ ము 

మే, 

కాద, హుచ్చ కీసి లీన్, a జ 

అతిమూార 4 

చు 



ఉండ ] తెలుయ 

చం-చ, మడుగు, 

వెంట. కార్యము, వెనుక, వెంబడి, విప 

యము, మౌర్షము, వంట, 

వెంటి. గ డిపిరి, 
డో 

వెండి, రజతము, పిమ్మట, "వెనుక, మరల, 

"ండికొంద, వెండిమలు, రజతా।ది, 

వెం డుక, చేశము లోమము. 

-వెంపర, పీడ, హీంస్క భేదనము, 

వెంపరలాడు. పీడించు, హింసించు 

"భదించు. | 

"వెంబడి, వెనువెంట, తోడో, 

జెంబడించు. వెనుకొనివచ్చు, 

"వెంబర, దుషుండు, దుష్టురాలు, ఆవి వేకీ, 
లు | 

వెంబరవీ త్తు, పరమ దుర్భార్లు (డు, 

'వెకలి, వెకిలి మూరుండు, అత్యం తా 

స క్ష 

వక్క, వేడిమిం 

చెక్కు_ సపడు, కపషపడు, సహీంపక 
లు 

యుండు, 

జక్కసము. దుస్సవాత్వము, అసహ 

వము మొగము మొత్త (నటు 
అటే య 

తినుట) వెగటు, 

వక్కిరించు, అధి శేపించు, విశార 

చేష్టలు చేయు, అపహా స్యము చేయు, 

హార నము వేయు, 

"వెక్కిరింత , పేళనము, . అపహాస్యము, 

వెక్కిళ్ళు, ఎక్కిళ్ళు, దప్పి వేకలుగు 

జబ్బు, ధ్వనితో కూడినది, 

పగ టెంచు, దుస్ఫవామగు. 

వెగటు, అసహ్యము చీదర, 

వెగడు, తలడము, 
య 

తమిళము 

(టినుల్ 

వేల, ఉడ్, వేస్తె, పాటె, 

మడు, ఆ పళం, 
ap) 

వెళ్ళి, పిన్నర్, పిన్, 

వళిమలె, 

ముయిర్ , ఉరోమమ్, 

తొ త కి ఇంసి, 
ఉలి, యెలా 

బాడిక్కు_మ్, ఫీ డిక్, పీంసిక్కు_మ్ 

పిడింగిలిన్నుమ్, 

ఉఊడన్ , 

సిన్ పటు. 

దగూపన్ , దుప వివేకమిలాదవన్ , 
రు ట్ య 

మీగ కెటవనస్, 
వి 

మూడన్ , మిగప(టుక్కొండవన్ . 

వెప్పమ్, 

పొరుమేయిలామె సొరుక గ్రాముడి 
కాలా ౧ 4 

యా మె, అదిక మ్, వెరుతుప్పోణంబడి, 
6... న్! 

గలిసెయ్, 

విక్క_ల్ . 

'వెగటాగుమ్, 
లు 

అసింగమ్, 

|అచ్చంల, 

ఫీ12. 

( 

కన్నడము 

“దూండ, 

కెయలి రువ కెలస్క చేళి, 
రా య 

య ౧ 

రజత, 

బెళి బటు, 
౧ లు 

కేశ రోమ, 

పీడ పాం, భేదన, 

పీడిసుు తొంద రెమాడు, 

పాం బె, కురితు, 

హం బాలిసు. 

దుష, అవివే!ి, 
౬ 

కిట స దుర్చీజ్య పరమదు ర్మార్ల , 

మూర, ఆత్యం తా స క 
ల్లి ar 

కావు. 

దుస్సవాత్వ్ర అసహన, ఆతిరుచి, 

వెగటు, 

ఆధి కేపి న్కు వికార చేషేమాడుు 
వి 

హోస్యమౌడు, 

ఆణకిసువుదు, అపవో స్య, 

బిక్ష గ్రాలు ఎకడు, 

దుస్సహ వాదుదు, 

అసవ్య్యా, హాాలసు, 

తలణ, 
య 

( వెగరు 



వెగడు ] తెలు 

వెగడుపడు, తల్లడమందు, 

వెస లము, మిక్కుటము, 

'వెచ్చము, వ్యయము, ఇంటి చిల్లర సర 

కుల అప్పు, 

చెజు, వెద్యుండుం 
రా యె 

వెజు రాలు, వైద్యు రాలు, 
Fn ర 

చెట, వేడిమి, 
లు 

వటి, కూలి (గహీంపక చేసెడుపని. 
జి, 

వెటీ వా(డు, (గ్రామమునందు పజటేళని 
లు లు 
వీయువాండు, 

వెడ, ఇంచుక, అల్పము, 

చెడు, అవివేకి, 

రమునొందు, 

"వఐడదద. విశాలము; 

వెడలు, బయలు చేరు, 

చెడలుపు. చకౌల్యము, 

వెడ్డు, కపటము వంచన, 

వత, దుఃఖము, 

"వితిక, వెదకు, ఆ న్వేషించు, 

వద, విత్తనము, పశుపయ్యోదుల గర్భ 

సనుయము, 

ఆజిదగొలు, వి తేనమువేయు గొెటు, 
69 జాలి ఆం 

లగి అలి య య 

వ్యాపింప చేయు, 

చెదురు. వేణువు. 

"వెను, వెన్ను, 

వెనుక బడు, వెనుకచిక్క_, దుఃఖపడు, 

వెన్నాటు. 

చవెనుబాటు దుఃఖము వెన్చాటు, 

వెనుక, తర్వాతే పీదప, వెంబడి, 

TD—65 

తమిళము 

ఉయర్వు, పలి, 

సెలవ్రువీట్టు శ్చెలవు, చిల్ల ర క డెబాక్కి, 

"వె దియన్ , 
ఇది 

"వ దియె, 

వెప్పమ్, 

శంబళంఇలాద వేలె, వట్రి, 

' వటియాన్, 
వి, 

కొంజమ్, షఓీరళ వు, 

మూాడస్ 

జడమాగుమ్, నొందుపోథక్, వికార 
| మాణుమ్. 

కపటము పోలి, 

తున్నమ్, 

లేడు, 

విదై, పళుపటీగళుక్కు_ గర్చసమయమ్, 

ప్ద్పె విదె మ్మం మర క్క_రువి, 

విడె తల్. 
ర ఆటు 

ఫుల్లాంగుళల్ , వేణు. 

ముదుగు, 

పిన్ వాంగు, కప్పప్పడు, 

తున్నమ్, 
అప్ప్వుజమ్స్ పీస్, అలట్సియమ్స్ పికా 

సపాగం, 
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కందు కళవళ, ఆక్క ధావతి, 

హెచ్చు, పాల, 

వ్యయ, చిల్ల రెఖ ప్ప కిరాణద అంగడి, 

అంగడి ఖాతె, 

వేద్య, 

వెద్యగి తి. 

సెఖ్య కావు, 

చేశారు కూలిల్ల ద ఊళ్య, 

వాలెశార, కూలిలద ఆకు 

స్వల్ప, 

అల్బ, హౌడ్డ, వివేక హీన, 

జడక(హాాందు, వికారపోెొందు, 

విస్తార వాద, 

హొ రడు, 

వ్ల 

కపట్క మోస, 

దుఃఖ, 

హుకుకు, 

వజ, పశుపమ్యాదిగళ గర్భ సమయ, 

ర కాలు నువ క్రోం ణు, 

వలు వి సరిను, 
యం pe] 

బదుకు, 

"'బెన్ను, 

హించెవిళు దుఃఖ, బెన్నువాత్వ? 

బెన్నుహత్తు, దుఃఖ, 

ఆమేె, హించి, అశ్రద్ధ పీింభాగ 



జెనుక ] తెలుంన 

-బినుకటివాండు, జెనుక నున్న వాండు, | 

తమ్ముడు, 

సనుకదీయు; వెనుదీయు, మరలిపోవు, 

నెనుక వేయు, భవనము కూడ బెట్టు, 

వెనుక వేనికొనువచ్చు. ఒకరికొ అ కో 

వాదించు, నీఫారసు చేయు. 

"వెనుకొను, 

"వెను చజ చు, 

వెంబడించు,ు వెనుతవులు, 

"వెనుదన్ను.. వెన్నుదన్ని, . వెంబడించి, 

"వంట నె ఆనుకొని, 

వెనువెంట, వెంటే, మిక్కిలి వెంట, 

చెన్న. నవనీత ము, 

చెన్నంటి, వన్ను అంటి, వెంబడించి, 

అం ల్, వెన్నపూస, వెన్నముద్ద, 

చెన్నిచ్చు. వెనుదియు, 

చెన్ను చూపు. వీపుచూఫు, యుద్ధమున 

కీ డిపోవు, ' 

వెన్ను దగులు. వెనుదగులు, కెంబడించు, 

వెన్నుపై. ఇంటి చెన్ను గాడి, వెన్న 

ముక, 

వెన్నెముక. విన్నువూస, వెన్ను పట్టి, 

వీఫు నడిమి ఎముక, -. 

చిన్నెల, చందశాంతి. 

వెన్నెలకప్పలు, పిలల ఆటలలో ఒకటి, 
య 

వన్నె అపులుగుః చకోరపటమీ. 

వె న్నెలరాయ 6డు,వెన్నెఅ అేడు, 

చందుండు, 

చెయ్యి, వేయి సహవాసము, _ 

తమిళము 

కి న్నాల్ వుళ్నవన్ , త్ర ౦బి* 

పీస్ వాంగుు, పిన్ తిరుంబుః 

సేమిష్పుః 

ఒరువరుళ్కావా “పీశంవద్కు సిపారస్, 

పిన్ పృటు, పిన్ తురతు, 
టు 

పిన్ పటు, పిన్నాల్ ఒట్టిక్కొాండు, 

ఉఆడన్, ఉఆదనడియాగ, 

వెచ్వా, 
వ్ 

సిన్ ఫ(టు, 

చద, 

వె 
ప్న్ సెల్లు, 

పిన్ వాంగు. 

పోరిల్ తోల్వి అ-డెయుం, ముదుగు 

కాటు 
ల 

పిన్ పటు. 

ముబదుగౌెలుంబు 

ముదు గలుంబు, 

చిణిలా 
te 

నెలాకాలమ్, 

శిరువర్ గ లిన్ ఆట్రంగళిల్ ఒన్న 

చకోరం 'వెన్నుం పజువె, 

వనిరస్, 
ద 

చెప్పము, 

ఆయిరమ్, 
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హీంచెయిరువ,. తమ్మ, 

పొందాడు, హిందిర్తుగు, 

పతీదల్లి వాదిసు, నిఫారిసుమౌడు, 

బిన్నువాత్తు, బెన్ను ఆప్పళీను, 

బెశ్ను హా త్మ 

కాండ హాం దెం. 

బళా, 
వం 

"'బెన్పుహా లి, ల్ని 

'బెణెముబె. 
లా యె 

ఫాాంచెబరు, 

పిాంజరుగు. 

సోల్కు చెన్ను తోరిసుం 

బెన్నువాత్తు, 

'బెన్నిన ఎలుబు కశేరు, 

బెన్నెలు జు, 

"'బెళదింగ ళు, 

శరదృతు, 

మక్క ళ ఆట, 

చకోర, 

చంద్ర, 

కావు, వినీ, 

| సావిర, 



జిరగు] తెలు 

జెర, ఆక్చర్యము, నిశ్వేష్టక, భయము. 

జెరచు. ఛయపడు. 

చరజాడు, వెరజ జవురుకొను, 

వరవు. ఉపాయము. 

"వరవర ఉపాయకళాలి, 

వర వేకి, భయజ్వరము, విరహ శాపము, 

వెకని, మొ తేముశోని, 

చెరవు, వెరువ్ర్వు మౌార్హము, 

"వెజ, భయము, ఆళ్చర్యమా, 

చెటగు, వెరగు, 

వజచజచు,. భయపడు, వెజచు, 

వెజిపరి, భయముగల ఫురుషుండు గాని 

రీ 
<2 

వక 

గాని 

వెటి, పిచ్చి, బుది జాడ్యము, అవివేకము, 
అ రు 

వటి వాగులు. వివేకము లేనివాడు, 
6 

చెల. విలువ, మూల్య ము, 

వెలగ, క పిర్ణేము, 

వెలది, ఆకుది, 

వలయాలు, వేశ్య. 

వెలయు. (పశాశించు, (పనీద్ధి కెవ్క, 

(పసన్నలేనొందు, 

వెలరారు. (పకాశించ్చు 'తెల్లనగు, 

'వెలరువాంజు, తెల్లనగ్యు వెల వెలబోవు, 

నెలలు, వెడలు, వెలికివచ్చు, 

వెలవెలబాటు. వెల వెలబోనవు, తెల్ల 

బోవు, వివ ర్లమగు, 

వెలారుచు, వెలార్చు, వెడలించు, సంవా 

రించ్చు బలహీనత్వ మొందిం చు, 

వెలి, (వెలిజేయు) బయలు, బహి స్కా. 

రము, చావ్యామ్ము “తెలుపు, 

తమిళ్ ము 

ఆఅ చ్చరియమ్, అచ్చమ్. 

బయప్ప శు, 

జవురు, జవిరికొళ్ళు, పీరాంజికొ_ళ్. 

ఊ పాయమ్, 

ఉపాయముళ్ల వస్. 

జరహ్మొ కాయ్చ్చల్. 

"మొత్తమ్, 

పాద్రై, 

అచ్చమ్, ఆ చ్చరియమ్, బయం; 

అదే 

బయప్పృుడు, 

అచ్చముళ్గవన్, అ చ్చముళ్లవళ్ , 

' దిపి బె మె, 
వ. రు 

పె ల్రీయమ్, అవి వేకమ్, 

అప్పాని, 

మడిప్టు విలె.. 

నిశాంపళమ్, 

ల్ 

విలెమాదు. 

ఒళవీళు, ఫుగళ్ పెరు. 

వెళి రాగుమ్, (పశాశిక్క్మ్, 

వెశ్ఫేయాగుక్, పాళుదువిడియా నొ. 

చెళికళంబు, చెళివరు, 

న్నెళ్హైయాగుమ్, ముకం వపవెళిరాగుమ్, 

బయందబదూడిరి, ర త్త హీనమాగుమ్, 

కొలు చెయు, 
య ౧ 

వెల, బహీ పా_రమ్. 
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వము భయ్యా ఆశ్చర్య లెప్పూరీన, 

భయ గాళు, 

కిసీదుతెగా, స్మరెనెకి తికో, 
(a) 

ఊ పాయ. 

ఉఆపాయళకాలి, మారా. 

భయజ్యర, విరసాద కావు. 

| బటు, 
లు 

' మార, 
౧ 

భ్య్య (భమ, 

ఆశ్చర్య, అచ్చర. 

| భయలబిళు. 

భయ స్క మెదుక. 
| ఆక 

వామి. 

దిపినొం బె 
లు 

3 
ల 

Gs 

= హుచ్చు 'బెప్ప “హా 

' అవివేకి, 

చెత మూల్య, 

బెళ వవాణు, 
లా 

1 § 

యు దో 
 బెలెెపహాంగసు, 

(పశాశినుు (పసన్న్క శ్రా, 

(పశాళిస్కు పా శ₹ెయు, 

క ళెగుందుం 

| హొరడు, హోర క్కైె బరువుదు, 

'బెళ్ళగాగు, ర కహీననాగుం 
అజాత 

| బఅ కెడిస్కు సంహారమాడు, 

'|హోొరగహాప, బయలు బపీహ్మా_ర, 

1 చిళి బహిస్మా_రమౌాడు, 



జిలిక ] తెలుయు 

-విలికిలబడు, వీపు నేలకు తగులునట్లు 

పడు, 

బలికి, వీప్టుకిందగుః 

“ఎలిచి, తక్కవ, 

వెలిదుక్కి* నీళ్ళుకటక వానతడితో చే 
రు 

దున్నుట, 

వాలియు, వాన వెలియయు, 

చెలివాడ. చండాలవాటీక, 

“వెలీసినపి, (వానకరిసిి నిలిచినది, 

ఎలిససె, ఇంటీ చూరు, 

వెలుగు వె లం (ప కాశమ్ముు ఎండ్క 
౧ 

(ప్రకాశించు, 

వెలుగొందు, (ప్రకాశించు, 

వెలుతురు. వె లురు (పశాశము, 

వెిలంపల, బయట, 

వెలువడు, బయలుపడు, బయలు బేటు, 

పలువరించు, వెల్వరిఆ చు, బయలుపఅచు, 

చెల. తెలనిది సుధ, సున్నము, 
GP, 

చెల వేయు. గోడలవ నున్నముపూయు. 
c౧ 

“ఎల వెలికిల, చాల వెలికిల, 
య . 

వెల్తాటక ము, (ప్రనీద్ధి: (పక టన, 

“వలి, వెలీక, ప్రవాహము, పరంపర, 

చిలి విరియు, చెల్లి పొడు చు ఊబుకు, 

వ్యాపించు, (పవహించు, 

విలులి, తెల ఉలిగడ, అకునము, 
5౧౦౫ ae) య Ga 

చెల్లుక్న, (ప చావాము, 
య 

-వలువగటు, మొ తేముగా (పవహీంచు, 
య ae) pane మ 

తమిళము 

బిళు, 

మల్లాందు, 

కు ణెను, 

మ్మళ్తెయిల్లామల్ ఉళువదు, 

pea] 

శాంబల్ , బస్మమ్, 

మ్మ కు-రెందు తెళీ వాగువదు, 

చేరి, 

వెళు త్తదు, మ ళిపోయి తెళివానదు, 

పీటిన్ ఓడు, 
లు 

జళి, వెయ్యిల్ . 

(పశాశమౌగుమ్, , 

ఒళి, 

వళియిల్ , 

కిళంబ్బు పురప్పడు, 

వెళిప్పడు త్తు, 

పెణ్ మెయానదు, అమీర్ తమ్, 

నసుణకాంబు, 
లె 

వె? అడి, నుకాంబుఆడి, 

an ల 

మీగవుం మల్హాందు, 

ఆతీవిప్సు, 

శ 

వెళ్ళకు పరంపరె, 

అదికమాగ, వెళ్ళంపోల్ వరుం, 

మేలుక్కు_ తల్లీ కొ_ం౦డువరున్ ; వెళ్లం 

పోల్ వరుమ్క్ పరవుమ్, 

వూణ్లు, 

చెళ్ళమ్, 

మొ తమాగవరుమ్, 
| అవి 

ర్ 16 

కన్నడము ( వెల్తుక 

మల్లా౦దు, ముదుగు బూమిక్కి పడుంబడి బెన్ను చేల క్కె మౌడిబిద్దు, విడు, 

బెన్ను కళ ౫ తగులు, . 

కొర తె, 

నీరువిక జ "సేగిలు పొ జెయు, విచ్చి 

ప్వోాళ్టు 

బయలుమాడు, (పకటి సు 

బిళిబూది, భస్మ, 

ఒరప్రు ఆగు, 

| హాల శేరి, 

ఒర ఫు ఆయితు, "మ లెనిందితు, 

నునెయమేటె ముంజూరు, 

| బిసిలు, (ప కాళకొ డు, 

(పకాశిసు, 

"బెళకు, కాంతి, 

పూర 7. 

హూర7విళు, పహహొరడు, 

బయలుమౌడుు, హోర గెకళుహి ను. 

చబెళ్ళదు, సుధా, అమృత, సుణ్ణ 

సుణహాకు, 
ణా 

హూ భి, (పవావా, 

"నె రెబరు, (పవావా వారియు, 

ఉబ్బు, వ్యాపిసు, 

యాగు, 

బిళె ఈరుళి, బెళుళి, 
౧౧ 0౧౪౧ 

హరయు, సమృద్ధి 

uy 

పూ ళ్ళి నెరె, 

ఒట్లాగి (పవహీసు, 
ళు 



వెల్లెలు ] తెలుంయన 

వె లైలుక, “తెల్ల యెలుక, 

వెల్వడు, చెలువడు, 

చెసనము. వ్యసనము, 

వెసల, వంటకుండ, అటిక, 

'వళ్ళగొటు, వెడలఅనొటు, లేవనగొటు, 
యు ల లు 

వెళ్ళు, వెడలు, పోవు, 

బ్, శోయ్యి అనేకము, "పక్క; క 

ముగ 

వేంచేపు, ఆగమనమ్ము పిలిసించుట, 

జేంచేయు, వచ్చుపోవు, కూర్చుండు 

వెలసీయుండు, 

చేండము, తాపము, 

చేకటి, గర్భము, 

"వేకరము, ఉపద్రవము, 

"వేడి, జ్వరము, 

చేవవ, వేగుజూము, తెల్లవారుజాము, చేను 

బాము, 

జే”, వడి, త్వర, 

వేగపడు, త్వరపడు, 

చేగపాటు, వేగిరపాటు, త్వరపడుట, 

జే ము, త్వర, జవము, 

"వేగరి, వేగువాండు, రహస్య వృత్తాంత 

వేది, 

"వేగి. వడిగలద్కి గుజమ్ము వేంగి నాడు 

పులి, లా 

"వేగి చు, మేలుకొనియుండు, జాగా 

రముచేయు, 

తమిళ్ ము 

జ ₹ మయులి, 
౬౨2 

చెళియాగు, 

వెసనం, కెట్టప్పళక్క_ం, 

వెసల్ , పాత్తిరం, 

తురత్తు, 

సెల్, పో, 

వె 

ఆయిరమ్స్ పల, జేగమాగ, 

వరుగ, 

వరువదుం పోవదుమ్క్ ఊళ్యా_రువదుమ్, 
ఏళు, (మర్యాదైళొలు 

"వెప్పమ్, 
కరు, 

ఉఊప్మదవమ్, 

కాయ్ చ్చల్, 

అదిశాలటె, 
చ 

వేళకు, 

వేగం, శీగికం, 
౧ 

నది ర, పులి వేంగె నాడు, 

విళి త్తిరుప్పదు, తూ౦-గామల్ ఇరుప్పదు. 

ఫ్ 1 

i 

| 
1 

( 

కన్నడము (3A 

విళిఇలీ, 

హోర ₹ెవిళు, హెరడు, 

వ్యసన, దుర భ్యాస, 

అడి గయగడిగా మటి కె. 

పూోరనొడిసు, ఓడిసు, దూడు, 

| సాపిర్క అనేక, బేగం 

ఆగమన, డయమాడువుదు, క లెకణ 

హి నువుదు, 

బరు దయమాడు, కూడు, విరాజినుం 

| తాప, సె ఊరి, 

రు హాొయు 
| ఖ లు 

| ఆప దవ 

జ్వర, 

'బెళన ముంజూ వె, 

| "వేగ, ఆతుర, తవకం 

త రాతురిమాడుు అవ సరపడిసు, 

త్వరమౌాడు, 

(ల్వేరెె జవ వేగం 

గు ప్తచార, రహస్య వృ త్తాంతగళప రే 

మాడువను, 

త్వరయుళ్ల కదు రె వేంగి గుంటూరిగ 

ఉ త్రేరసీమె, హూులి, 



చేగిర ] ెలంలగు- 

జీగిరక శె త్వరగలది, 

చేగిర శాండు, 'త్వేరగ అ వాండు, 

జేనరపడు, త్వర పడు, 

జేగిర పెట్టు, త్వర పెట్టు. 

-వేగిరము. త్వర, 

"వేగరిం చు, త్వరపడు, త్వేరపర చు, 

చేస, తపించు, "తెల్ల వాయు, ఉదయ 

మగ్కు వారుండు, పొంచు, శతు 

రవాస్యము కనుకొను, 

జేగు చూచు, రవాస్యముగా మర్మ ము 

కనుగొను, 

“వేగురు, వేయిమంది, a 

చేధ వాడు. గూఢణారు(డు, 

చేచు. వేగ జేయు, వేగించ్చు ఎదురు 

చూచు, 

చేంట, మృగయ జంతువులను వేటాడు 

రాజనినోదము, 

“జీేటళశా.ండు. బోయ నేటరి. 

వే.టకుక్కు_* మృగములను పట్టుటక 

తరిబీద న కక్క * 

జేంటా(డు. వేటలాండు, మృగములను 

వభించు తరిమి చంపు, 

వేటు. (చేటు, డబ్బ. 

జీడదబము, మాయ వంచన్క వేషము. 

“వేదము, మండల్మాగము చక్రమువలె 

తిరుగుట, 

వీడి. వేడిమి, తాపము తేజము 

ఉపము, 
౬ 

చేను, ప్రార్థించు రూపా: ఏడు, 

ఎక్కడను న్నా (డు, 

వేడుక, వినోదము, వపతూహలము, అభి 

లా 

| 

తమిళము 

చగంఊ డెయవల్ * 

-వేగంఉ ఊయవన్ , 

వేగ పడుతు. 
అలతి 

జీ్గమ్ు, 

ఆ దయ తనిప్పు పొళుదువిడియుకొ, 

మౌగుమ్ ; వేవుపార్పవన్ , 

శకీవు పార్చదు, పిరరిన్ రగస్యం అరివదు, 

ఆయిరం పేర్ . 

ఒ టన్ + 

పొళుదువిడియ వ్చెయ్ ; ఎదిర్ పార్చదు, 

వేసె; అరశరిన్ ఏకోదమ్, 

వేడన్ 

చేటెనాయి, 

వై 

ఆడి, 

మాయె, వంచన, వేపమ్. 

నుండల త్రీన్ నుణి; చకంపోల్ కుత్తు 
pre] a) 

చేండు, రూపా, ఎంగ ఇరిక్కి_ రాన్, 

వేడిక్కు, నినోదమ్, ఆకే, 

ఫ్ 18 

కన్నడము గ్ CES 

త్వ రెయుళ్ళవళు,. 

బిగ కెలఅసమాడువన, 

త్వ రెమాడు, 

త్వ రె, 

త్వర, 

“త్వ రెమాడు, త్వ రెగొళి ను, 

తేపిను హూొంచుగార, "అెళ గవరూ వె, 

"బెళ గాగు, ప తేదార, శృతుగళ రవా 
pu -) 

స్య -“వ్పాళ్చువ ను, 

రవాస్యదింద మర్శక౦డుకొళ్ళు, 

సావిరనుంది, 

గూఢచార, 

నిద్దెకెడసు, ఎదురునోడు, నిరీశీసు. 

చు నమృగయావినోద, రాజరు ఆడువ 

చెటు, 

చ్యాడరు, చే శొ-గార, 

"బే చు'నాయ్యి మృగ ₹న్ను పీడియున 

ద క్కైత యారు తరివీదాద నాయ్, 

"చేసుయాడు, మృగ వన్ను కొల్లు దూడి 

కొలు, 

వళాడెక, ఏటు, 

మాయ మోస, సేగు వంచి, 

మండలా(గ, చకరీతి (భమణ, 

శాప, తేజ, కావు, ఉప్ప, 

చేడు, (పార్థిసు, (6 ఎల్సిరి వ” ఎంబు 

ద క్క రూపాంతర; 

వినోదు కుతూహల, అఫిలాష, పీతివుళ్ల 

కార్య, 



జేకుక ] " తెలు 

చేడుకక త్తె, వేళ్య, వేడుక పడునది, 

-వేడుకళా (డుం జారుండు, విటు(డు, 

కతూహూులము వెందువాండు కాతూ 

వాలి. 

"వేడుకపడు, అపేకీంచు, వేడ్క_పడు, 

చేడుకసేయు, వినోదము గాకోరు, 

వలచు, ((పీమిం చు. 

చేడు, వేడుకొను, వేడికొను, ప్రార్థించు, 

వేణి, వేణిక, జడ, (పవావాముల అల్లిక 

వంటి కూడిక, 

వేణువు, చెదురు, 'పిల్లన్న గోలి. 

చేత, (వేయుత, వేయుట, 

"వేతనము, జీకము. 

వేత్త, తెలిసినవాడు, 

వేతిధరుండు, అధి కార్ల ముందరిబె త్త పు 

బం[ టొతు, కట్రిక వాండు, 

"వ్నేతము, 'బెత్తమ్యు పీము, 

"వే శాసనము, బెత్తపు కట్ట, 

చేదండము, ఏనుగు, 

వేదన, నొప్పి, 

వేదాంతము, ఊపనివత్తు, తత్వవిఇా 

రము, 

వేదాంతి, జ్ఞాని, (బహ చారి, 

వేది యజ్ఞ ము చేయు తిన్నె, విద్యాం 

నుండు (బన్మా. 

"వేదిక, తిన్నె... | 

చేదుటు, ఉ న్యాదము, ఎక్కువ ఆళ, 

వేద్యము. తెలియందగినది, 

వధ, (బవ్మ, 

చేధించు. బాధించు బొక్క_పొడుచు, 

వేనలి, జడు కొప్పు, తఅ వం డుకలు, 

తమిళము 

నిలతెమోౌొదు., 

విటన్ 3 జారన్ , జేడిక్కె_కా_కన్, 

ఆశే పృడుబవన్ 4 

చేడిక p-కొళ్ళు, అ పేతీక్కుమ్, 

వినోదమౌగ కేళ్చదు, ఆసెప్పడు, 

గంజిక్కే_ళ్, కుంవిడు, యాచ నె, 

జడ్క పీన్నల్ , ఆటుగళికా చేర్కె, 

పుల్లాంగుళ ల్ , వమూంగిల్ 4 

"వేటు, (ఆదిర్ 'వీటు) 
లు లు 

'సంబళ మ్, 

అరిం జన్ * 

కకో్క్కో- అలన్, కోల్ పిడి త్ర ఆ దికారి, 

పిరంబు. 

పిరంబుమశకో, నార్మా_లి, 

యాని, 

నోయ్, 

ఉపనిడదమ్, త త్పువ విచారమప్, 

యాగం సెయ్యుం తీక్కై ప్రులవన్, 
| వ్ 

బిరమ్మా, 

తిన్నె, 
టై 

పె తియమ్్స్ “పీరా, 
ర లి Cen 

విరమ్మా. 

తొందరవు పడుతు, = 
వాటి 

జె, తల వుయిర్ , ముడి. 
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కన్న దము.” (-వేనత్సి 

పీతీమాడువళుు, వేశ్య, 

జాూారను విట, 

కాతూవాలి, 

_ కుతూవహాలపడయువ, 

అ పేక్షిసు, ఇస గొళ్ళు, 
A) 

వినోదదిందహారె సు, మెచ్చు, ఒలియు, 

బీడికో, (పార్థిసు; కోరు యాచిను, 

జజె, “హిరళు సడిగళి సేకకా, నదిగళ 

కూడలు, 

బిదురు పిళ్ళ 0గోవి, 

| వోపవుదు హొడజెక్క పెట్టు. 

సంబళం, తేలుబ్కు వేతన, 

తిళిదవను, కటుకరవ, 

ఆది శారి౫ ళముందు బె త (కోలు హీడిద 

ఆళు, కోలుకార, 

బత. 
ఆ 

బె త్తదపీట, 

ఆనె, 

నోవు. 

ఊపనివుతున ళు, తఠ్వివిచార. 

కను (బవ్మా చారి. 

యజ మాడలు జగలి, వేదికా, విద్యాంస్క 
ఖు 
(బవ్ము, న 

పైది కి దిబ్బ, 

హుచ్చు, మరుళు, 

తెళి యలు యోగ్య వాద, 

(బవ్మాః 

కాడిస్కు తూతుమాడు, 

“ఫోారళ్ళ్యు త 'లకూదలు, బుగు క్కు గుబులు 



శేనవే ] తెలుగు 

వేనవేలు, వేలు వేలు పెక్కు చేలు, 

-బీపధువు, కంపమ్ము వణకు, 
వేపవము, వణపట, 

వేపి. కక్క 

"వేపు. బాణలిలో వేయించుట, (వేపడ 

ములు కాల్చుటు 

జీనుజు, వేమాజు, పెక్కు_ సారులు, 

మరల మరల పలుమౌరు. 

వేము, వేప వెట్టు, నింబవృతుము, 

వేయి, సవా(సము, 

జేయు, దిగవిడుచు, ఉంచు, సెట్టు, 

జేరమి, వేరము, చెరమ్ము విరోధము. 

"వేకు, వెట్టుయొక్క మూలము ప్రత్యే 

కము అన్యము, 

"వేరు దన్ను, వేళు పారు, 

-వీరువితు, నాశకుండు, 
జో 

"బీటడము, భేదము, 

-వేతిడి, అవివేకి, 

-జీతిమి, ఫేదమ్యు వేలు, 

వేటుపడు, వేర్చడు భేదిల్లు, వేరుపోవు, 

-వీఅం పాటు, వేర్పాటు, 

-బీేటుబందము., వేజుపాటు, "భేదము? 

వంచన. 

చేల. వెలియలికట, పొలిమేర శాల 

పరిమితి, ల 

చేలము, శిపవిరము, 

జేలాకాలమా, వేలారటము, సమా [ద 

తీరము. 

జేలిమి, వోమము, 

జీలు, (వేలు, (వేలాడు, 

జేలుచు, వేల్బు, చనితో హూనము 

జేయు, 

తమిశము 

పలాయిరమ్్స్ పల ఆణుగలళ్ , 
mn GS 

నడుంగు. 

నడుంగుదల్ , 

నాయ్, 

వర తల్, 
అటే 

పలతదవ వే, 
గ 

ఆయిరమ్, 

విటువిడు వె. 
ల Can 

పగ విరోదం, 

మర తిన మూలమ్ వేర్, తని పిలు: 
ఇ 

వేర్ ని, 

నాశం సెయ్బవన్ 

"బేదమ్, 

ముట్టాళ్ , అటీవు ఇల్లాదవన్ 

"బేదమ్, వేటు, వేటుమె, 

చేటుపడుదల్,, 

పిరివినె, 

పిరివినె, మో సమ్, వంజ నె, 

బెల్ల, శాల అళ వుః 

గుడార మ్, రాణువ సలం, 
అట్లీ 

కడర్ కరె, 

హూోమనమ్, 

తొంగు, | 

హూోోనుం వళ ర్రల్. 
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కన్నడము [ వేలు 

సావి రారు, 

నడుగు, ఆదిరు, 

కంపీ సువదు, నడుక, 

చాయ 

కర్కి హురి, 

పచేపచే, బహుళ సల, అడి డౌ, 

చేవినమర, 

సావిర, 

హావ, ఇడు, బెట్టుబిడు, 

వెరు వా, 

చేరు వృత మూల, ప్రత్యేక, అన్య, 

చేరుహీడి, 

నాళక, 

బగా తరహా, 

“సూడ, 
Gs 

శేద్క బేయః 

భేదిసు. 

"బేరాగు. 

వంచ నె, బెర్చాటు, భేద, 

దడ, సము దతీర, వాద్దు శాలద మితి, 

గుడార, పాళ్య, 

'వేలాతట, కడలినదడ, కడలుదం డె, 

| హోమ్మ్క ఓమ, 

దోతాడు, తూ గాడు. 

హోవమమౌాడు, 



-వేల్చు ] “కెలుంగు 

వేల్పు, వేలుపు, దేవత, 

వేవిళ్ళు, గర్భలతణ వికారములు, 

వేవు. వేగు తెల్ల వాటు, 

'వేవురు, చేయినుంది, వేగురు, 

వేళ్ళుము, ఇల్లు, 

జేషము. కె సేత, ఆఅంకరించుకొనుట, 

నాటకముఅలో భూమిళా ధారణము, 

పాత, చేసము, 

వేషధారి. వేపి వేవగాడు పాత్ర 

ధారి నటుడు, 

వేహాలమారి, మోసగాడు, 

వేష్టనము, చుట్టుకొనుట, తలపాగ, 

వేష్టించు. చుట్టుకొను, 

వేస్టువ, దోవతి, 

చేసగి, వేసంగి, ఎండళాలము, వేసవి, 

చేసట. అలసట, (శమ, 

-వేసడము, కంచరగాడిద, వేసరము, 

"వేసరము, (శ్రమము, 

చేసరు, వేసారు, (శిమపడు, 

చేళ, సమయము, శాలను, 

-నేళము, త్వరిత ము, 

వేళాకోళము, పరిహాసము, 

వెకల్పికము, పకూంతరము, సందిగ్ధము, 

చెకల్యము, మార్పు, విక లత్వము, 

వె కృతము, వికారము నొందినది, 

వెఖరి, రీతి విధము, 

వెగుణ్యము, విగుణత (ము, 

TD—66 

తమిళము 

దేవన్, చేవ, 

గర్భ తినాల్ వికారప్పడుదల్, 

పాళుదువిడి యును, 

ఆయిరంపేర్ 

వీడు ఇల్ 

-వేడమ్, అఅంగరి త్తుకొ్కొ_ళ్ళుదల్ నాట 
అలీ 

క త్రిల్ జడం పోడుదల్, 

జడం పోడుబవన్ , నడిగన్ 

మోసక్కాారన్ , వంజనె “సియ్బవన్ 4 

తలప్పా గె 

వలంగొళ్ళు, చుటుకొ_ళ్ళు. 

చేప్ట్రి తుణి, 

నయ్యర్ కాలమ్, 

కళిప్పు, నీరమమ్; 

కో జేరిక్క_ళుదె. 

నిరమకు. 
శిరమప్పుడు, 

వేళ, కాలమ్, 

వేగ మ్, 

గేలి, 

ర్ 

మటొరుపక్క_ మ్ సందేగమ్, 

మా(టమ్, 

వికారమడెన్లదు. 

ముత విధమ్, 

గుణమిలా మె, 
గి రం 

ర్ వ్ల 

కన్నడము 

దేవతే, 

చెకలు, 

బెళ్ గాగు, 

సావిరజన, 

మౌని, 

సోగ, అలఅంకరిస్కు వేప ధారళో, 

థార కా, 
శ 

నట్క పాత్రధారి, 

వంచక, మో 'సగారః 

రుమాలు పేటానుతుకొళు, 
అజాత య 

సుతుకొళఘు, 
బు ౮౧ 

ప౦ బె, ధో. 

విసిలు బేసగి. 

"బేసర, (శ మె. 

మా పరక తె 
ఆలీ 

చేసర, శమ, 

| కషమోొడు. 
౬ 

శాల, హెత్తు, 

త్వరిత, 

| పరివోస్క అణ. 

పకూంతర, సందిగ్ధం 

బదలావక్క్మా అంగ వెకళ్యం 

ఏ శారవుళ్ల , 

బా, రీతి, 

(గుణహీన తె, 

[ వైనణ్య 

పాత్ర 



"వచ్చిత్ర] తెలుంగు 

వెచ్చితి. విచిత్రముగా నుందుట్క విచి 

ఈక ఇచి త్రము: : 

వెచు, వయిచు, వేయు, పడ చేయు, 

వె జాత్యము, విజాతిత్వము, 

వెళ్టానికండు. జ్షీర్పరి విజ్ఞా నసంప 

"న్నుయడు, 

వెడము, వెళము, 

వె డూర్యము. ఒక జాతి రత్నము, 

వైణిక డు. వీణవాయించువా(డు, -. 

వితండిపండు. వితండ వాది, 

ఇ శాళివయడు. -మేలుకొలుఫపువాండు, 

వె దికము, వేదస ౦బంధథ మెనడి, 

వదికండు.. వేదము -దదివినవాండం, -. 

వెదుష్యము, పాండిత్యము, 

వై నము, వివరణము, (కమబద్ధము, ఉపా 

యము, చక్కు. గాం 

పరీళ్యము. విపరీక భావము, ” 

ra (ల 
వ్ ప్ర. తట్టు? (పక్క 

పుల్యము. విఫులత్వ(ఫావుము, 

నె భవము, ఐశ్వర్యము, సంపద, ' 

నె 
{ 
| 
చె 

_ బాగు, 

వైనునస్యము, | పగ 

వెమాత, సవతి తల్లి, 

వమానివ(డు. విమ
ాన సంచారి. | 

( 

స్నేవాభ౦ంగమా, 

వెమొలము, అధికము, . 

వైముఖ్యము, 'విముఖక్వము. 

వై యర్థ్యమ . వ్యర్భత్వము, 

వైయాకరణుండు. వ్యాకరణ పండి 

తుడు. వ. he 

వీణా వానీప్పవన్ . 

భాపషికుడు. భాపాంతరము చేసెడి 

తమిళము 

వెసెియాగ ఇరు కల్, విచిత్రమ్, . 

పోడు, కీశేపోడు, 

-జేరుజూతిగుణమ్, 

విజానమేబె 3 క్ల (టవన్ = 
షా ల 

శ్రీక్క రం, అవసరం, .. 

ఒకు ర తినమ్, వెడూర్యమ్, 
| కా య 

వితండ వాదం సెయ్బవన్ +. 

తూకు_ం ఎళుప్పువన్* _ 

చేలెయిల్ తీరమై, 

వెదిక మ "వేద సంబందమౌనదు, 

వదిక తిల్ ఇరుప్పవన్, "వేదంక[టవన్ * 

పుల ము 

ఉఊపాయమ్ ననాగ, 

విపరీతం, 

పక్కు_మ్, పుణుమ్. 

విరివాగ, 

సెల్వమ్ వె వె బవహ్, 

ములళి- పెయర్బాళన్. 

పె, మనదుడడై త్తల్ , మనం కెడుదల్ . 

మొటాన్ తాయ్, 
విమాన చ్రిల్ "ెల్బవన్ = 

ఉఊయర్య్వు. 

ఎడిర్ ముగ మాగ, వితోదమౌగ,. 

వ్యర్థమ్; దండమ్, 

ఇలక ్క-ఇప్పులవన్ 

కన్నడము ( వయా 

విచిత్ర వానుదు;; 

హోరు, 

భిన్న జాతియ, 

విజ్ఞాన సంపన 9 నురితే, దమ, 

ఆవ సర, ఆతుర, తరాతురి,. 

, వెడరూర్య. 

వితండ వాది 

'వండిమాగధ, నిజెయింద యెబ్బిసువను, 

| చాతుర్య, జాణతనం 
| "వేద సంబందవుళ్ళ.. ' 

| జీదషీదువను) వెనికం 

| పాండిత్య, 

కమబగా, ఈ పూయ, చంద, వివర చెం 

విపరీత భావ. 

విఫపులత్వే, 

ఐశ్వర్య, సంపత్తు, 

భాపాంత రీకరిసువను, 

హా స్నేవాభంగ, మనమురిత్, 

విమాన నడిసువను, 

విముఖ తె, 

వర తె, 
థీథి 

వ్యాక రణ పండిత, 



చెయా ] తెలుయగ 

రా అ 

వరము, వికోధము, వైరనిర్వ్యాత నము, పగ ఏదోదమ్, 

వెరస్యము, వెగటు, విరసత్వము, 

చెరాగి. బైరాగి వెరాగ్యము నందిన వెరాగి, తుజవ్కి శామియార్ , 

వాండు, 

వై రాగ్యము, విర క్స్, 

వెరి, శతువు, 

వెరూప్యము, కురూపిత నము, 

వె లక్షణ్యము, భేదన్సూ విశేషము విల చేదమ్స్ సీజప్పుః 

తణతే, 

వె లత్యేము, వెజగు పడుట, 

వైవర్య్యము, వివరతే, 
యా ౯3 లె 
చె వాహీకము, వివాహ సంబంధ -మెనది, 

"వ శసము, సోని, కష్టము, 

వె శారద్యము. పాండిత్యము, చేర్చు, 

చె శాల్య ము, వెడల్పు, 

తమిళనూ 

విర సమ్, 

విరకి, వ రాక్కి_ యమ్, 
అతి మ 

పగెవన్. 

బయప్పడుదల్ , 

నిజమ్స్ మాజుదల్ 

షో డు 4 తిరుమణ త్తిర్ క్క సంబందప్పట్లదు 

తీంగు. 

ఫుల మె 

అగలఅమ్ు, 

కన్నడము | వెళ 

ఈది రయ నడి, 

వెరు వా సాధిసు,ః 

విరస్క కహి ఒదక, 

బెరాగ్కి విరాగి, 

వైరాగ్య. 
వరి, 

కరూపితీ న, 

విశేష, విలతుణ తె భేద 

చిప్పాగు గురియిలద, 
cn 

బణ కెటదుదు, 
ఇట 

వివావా.క్కె_ సంబంధిసిద, 

హాని కష, 
లు 

పాండిత్య, దత తె, 

అగల, 

చె శకము, వేశ్యా సంబంధి, కపటము, 'వేశియె సంబందమానదుు కపడమ్స్ వేళ్యాసంబంధ్కి కపట తళుకు, 

తళుకు, 

వై పుమ్యము, విరోధము, వివమత్వము, 

విషయికము, విషయసంబంధ మెనది, 

వె సిక, కపటము, 

వె స్వర్యము. వి స్వరత్వేము, 

వె హాయ'సము, ఆళాళ సంబంధ మెనది, 

వెవాళి, పెద్ద సభ, 

వైళము, 

తళుక్కు * 

పా "బేగమ్, విరోదమ్, 

ఎదావదు ఒరు విషయ త్తిర్ క్క సంబంద 

ప్పట్టదు, 

కపటమ్. 

స్వర త్రిల్ శేరాదదు, 

ఆళాయ సంబందమొనదు, 

పేరవై, "పెరియళ బై, 

. $్2ిలి 

వర్క భేద తొడకు, 

విషయ సంబంధ ఏరువ, 

వంచ ని, 

"ఇటదనిం 
6 

ఆకాశ సంబంధ విరువః 

దొడ్డ సఖ, 

$ఘవాద, బేగ బేన, 



వ్యంగ ] తేలయ 

వ్యంగ్యము, వ్యంజన చేత తెలి భుంద గిన 

యర్థము గూఢము, 

సు, 'స్నప విన నది, వ్య కము స్పష్టము, తెలిసీ 

వ్యకి, 'స్వరూపమ్బు ఉనికి, 

వ్య కండు. తెలివిగలవా6డు, 
అలలో 

వ్య కరాలు, బుదిముంతు రాలు, 
ఆని థె 

వ్య గుండు, వగరపడువాండు ఒకదాని 

యందు మననుంచినవా.ండ్రు కలవర 

మందినవా6డు, 

వ్యజనము, విసనక జ, 

వ్యతిరి కృము, వ్యతి కిం చినది, చేజేనది, 
i ర 

వ్యతి రేక ము, వేటు. 

వ్యర్యేయ ము, వ్యత్యాసము, 

వ్యత్య సము .మాటుపడినద్కిత డదయుడినది, 
pa) 

వ్యత్యాసము, భేదము మార్పు. 

వ్యధ, కీడు బాధ, 

వ్యప దేశము. మాస ము కపటము, 

యు కి, పేరు, కీరి. 
ar | pan 

వ్య పేక, కోరిక, 

వ్యఖిచరించు, తప్పి చరించు, 

వ్యభిచారము. రంకు, 

వ్యయము, క్షయము, ఖర్చు, 

వ్యర్థము. (ప్రయోజనము లేనిది, నివి 

యోజనము, 

వ్యవకలనము, లెక్కలో (తోసి వేత. 

(ఇ సంకఅనము = కూడిక 

వ్యవ చృేదము, ఖండించుట, భాగించుట్క 

తమిళము 

ఒడ 

య్య 

వంంగంమ్, గూడమ్, మరృమాన ఆర 
కట సత్ర థి 
ము చెయ, 

ఉరువమ్స్ మనిదన్ * 

బుదిళాలి, 
ద 

యు 

ఆవసరమ్, దడాబుగా, 

ఆవసరశ్కారన్, ఒరు విడయ తిల్ 

మనదు వె తిరుప్పవన్ , కవలె కొండ 
చు అనీ చా 

వన్ , 

విసీరి, 

మొటుపటదు, 
౬ 

జేజు, 

ని త్తియాసమ్, 

మాబుపటదు, 
A) 

చేదమ్, మా(టమ్, 

కవల, 

చూసమ్ కపటము ప్రుగళ్, నల్ల 

“స్పెంన్రుద్ , 

కోఏ కౌ ట్రా" 

నం! 

క బెవు, సిఅము. 

పయన్ పడాదదు, నిష్ప) యోజనమ్, 

కలి తల్, (సంకలనమ్ = శే రల్ఫ్ 
జి అటి 

కండి త్తల్ , తుండు కెయ్దల్, పంగిడు 

ఫ్ బెడ్త 

కన్నడము [వ్యవ 

ఢవాదదు, శేబో కి, వ్యంజనదింద 

తిళలియతక)_ అన, 
ఠా @ 

స్వరూప, ఇరవు, 

\ 
బుడి వంత, 

థి 

బుదివంలతి, 

య + 

తవక్క, అవసర, 

దుడుకు ఆతురపడువను, 

రువను, 

గొందలదింది 

వీసణి గ, 

విరుద్ధ, "బేరాద, 

(పలిజాల తె, 

వ్యత్యాస, సాచ్చుకడి మె, 

మాబుపాట్కు ఎడవు. 

చేద, వ్యత్యాస, 

తొందరె, కపట, పీడె. 

మోస్క కపట్క యు కి, హోసరు, కీరి, 
అంటి అలీ 

హారె కె, 

తప్పు నడెయువుదు, 

వహాదరతన, 

కయ, ఖర్చు, వ్య య, 

ఈ పయోగ విలద్య కలసక్కా బారద, 
యm 

వ్యజాబాకి, వ్య వక అన క ళెయునికె, 

ఇఛేదిను, తుండుమాడు, వ్యత్యాస, 



వ్యవ ] కలు 

వ్యవ ధానము, కాలము, అవశాళము, | 
వ్యవధి, అవకాశము, 

వ్యవసాయము. కషి, (పయత్నము, 

వ్యవసితేము, జేయ (బడినది, అవసీతీ ము, 

పర్యవనీతము, ముగిసినద్వి తయా 

రెనది, 

వ్యవస్థ, శాస్తోో క్త కనుము ఏర్పాటు, 

గొప్ప పనులకు తగిన విధానము, 
పరంపరగా రాగల పదలి, 

వ్యవవారించు, చేయు, ఆచరించు, వ్యవ 

వ్యవవా ర్మ వ్యవవారించువా.6డు, 
mr.) 

వ్యవహారము, కార్యాచరణము, తగవు, 

న్యాయము, 

వ్యవ వోరస్థుండు, వ్యవహారము గ అ 

వాడు; కార్యనిమగ్నుడు, ఆధి కారి, 

వ్యవహృతి, వాడుక, పని, కార్యము, 

వ్యష్టి. (ప ల్యేకముణానుండుట, ఒంటరి 

తనము, విభాగము, (2 సమష్టి 

వ్యసనము, ఆసక్తి దుర భా సము, 

చింత, ఆపద, 

వ్య _స్తము, చేటుపడినది, వ్యాపించినది. 

(౫ సమ స్టమ్బు చేరినది 

వ్యశీకము, అసత్యము, ఆ(పీయమ్ము 

మోసము, 

Wy 
వ్యాకీరము, చెదరినది, 

లిం 

తమిళము 

"రమ్, టవ కాళము, నసందర్భమ్, 

శాలమ్ “నేరము. 

వీవసాయం, ముయర్శిః 

శెయ్యష ఏట్రదు: ముడిందదుు తయారా 

నదు, 

సీరియ ముెయిల్ సెయ్యుం 

ఒరు నిల కట్టుప్పాడుు పరంపరై 

ఏర్పాడు, 

కన్న దమ్ము 

, అవకాళ్క అంతర, వేళ, క్డువు, 

తడ, 

కృషి, యత్న, 

మౌడల్పట్ర, 

త్ర యారాద, 

వ్యవ సె, శాస్త క కవు, దొడ కెలస 

గళ (కమ, ఆఅనూవాన పదతి, 

థి 
ఏర్పాడు, 

వెయ్ సియల్ పడు, వ్యవహారం ఇెయ్ 

దల్, పిర్యాదు. 

నీతిపల్కి వివగారం సెయ్ొబవన్ 

వీవగారమ్స్ సెయల్, నియాయమ్, 

మాడు, ఆచరిస్సు ఫీర్యాదిమొడు, 
వారమాడు, 

వ్యవ 

వ్యవహారీ నువన్సు న్యాయాధీళ, 

ళా ర్యాచర న్య న్యాయ వ్యాజ్య, 

వ్యవ గారం చెత్తుకొ_౦డిరుప్పవన్; 

ఒరు వేలె యిల్ యీడు పట్టికుప్పవన్, 

ఆది కారి, 

వళ క్క_మ్, వేలె, కార్యమ్, 

తనిమ వేరు తనియాగ ఇరుప్పదు; 

భాగమ్, 

ఈడుపడుదల్ , కెట్టనడ త్రై, కవ లై, 

విపత్తు, 

మొజుపట్రదు, తనిప్పట్టదు ; (౫ సమ 

_స్త్రమ్= వేర్ ందదు, 

పోయ్ ; అసత్తియమ్ ; మోళమ్, 

బ్య 
ఇలక్కు_ణ నూల్, 

శిదరియదు నాలాపక్క_ం శిదరియదు, 

క్ ఫ్ 

| వాజ్యవుళ్ళవ ను, కార్యనిమగ్న, 

కారి 

అధి 

వాడికి, కెలస్క కార్య, 

ఆసక్తి, దుర భ్యాస్క చిం తె, ఆప త్తు, 

| బేరాదు వ్యా పినిద, తొడళాదం 

అ సత్య, అపి య్య వంనసనె, 

వ్యాకరణ, శాబ్బకా స్త, 

చదరిద్క నారడిద, 



వ్యాన్ ] తెలు 

వ్యాకులత, దుఃఖము, చింత, కలత, 

వ్యావలము., చింతొ(కాంఠేము, 

వ్యాకృతి. వ్యాకరణము, విశదీకరణము, 

నది, 

వ్యాఖ్య, వివరణము, వ్యా ఖ్యానము, 

టీ ళా శాత్పర్యవిశేష విషయములను 

వ్యాఖ్యాత, వ్యాఖ్యానము చేయు వాండు, 

విశ చికరించువాండు, 

వ్యాఘూర నము, తిరుగుట, 
3 

వ్యా ఘము, పులి. 

కారణము. 

వ్యాజో క్రి. భలోే క్షి, 

వ్యాజ్యము, వ్యా జ్యెము ఫీ ర్యా దు, 

వ్యాధి, రోగము తెవులు, 

వ్యాధితుండు. వ్యాధ్మిగ స్తుండు, రోగి, 

వ్యాధుడు, బోయవాడు, 

నవ్యాపనండు, పెక్కుమందితో పనికలిగి 

తిరుగుచుండువాండు, 

వ్యాపనమా, వ్యాపక ము, వ్యాపించుట, 

పర్వుట, 

వ్యాపాదనము, (దోవాచింక, చంపుట, 

వ్యాపారము, వ రకము ఉద్యోగము 

వృత్తి పని, 

తమిళము 

కవలటె, 

షలక [_ణమ్, 

పరవియదు ; వ్యాపి త్తీదు, 

ఆజ ఆమ్, వ్యా కాన వ్ 

ఓ రాయువదు, ఒరాయి౦.దుక్కొాళ్లు 

వదు,. 

తడంగల్, ఆడి, కనుదల్, 

తిరుంబు పిన్ తిరుంబుదల్ , 

పులి, 
సాక్ము_, మోసమ్, కపడమ్స్ శారణమ్, 

వేడిక్కా యానచ్చూల్ , 

వ్యా జెమ్, పి ర్యా దు పంజూయత్తు 

తీర్చు, 

వ్యాది, నోయ్, 

నోయాలళి, వ్యాదిశక్కాారన్ = 

వేడన్, పరవెగ 9 యుష్, 

శ యాం పిడిప్పవన్.. 

మిరుగంగ 

వ్యాపకన్ ) పలరోడు వేలెయాగ 

శేరుబవన్ ; పల యిడంగళుక్క 

పోగిరవన్ . 

వ్యాపకమ్, వ్యాపి తేల్, పరవుదల్ , 

దోవా షాన్ ; కేడు నినె త్తల్, 

చాణీగమ్, చేలె, ఉద్యోగమ్ తొళిల్, 
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కన్నడము (వ్యాపా 

దుఃఖ, చింతె, గొందల, 

చింతా కాంతి, 

వ్యాకరణ, పిశదీక రణ, 

హీగు, విసార, 

వివర బౌ, టీశా, వ్యాఖ్యాన, 

వాఖ్యానహాళువను, విశ దీకరినువను, 

అల్ ద లు, ఘర్షణ లిళ్యా_ 

హాూాడిత, తొడకు, 

తిరుగు, 

హూులి, 

నిప్క మోస, కపట కారణం 

వ్యా జ్య ఫిర్యాది, జగళ, 

'బినె, మారి, 

చీకు గార, 

ఎలరిగూ చేశాదవను, దొడమను ష్య, 
య Gs 

వ్యాపి న్కు అరళు, 

(దోవాచింతే, కొల్లు, 

చెపార, ఊద్యోగ, వృత్తి, క్ సబబు, 



వ్యాపా] తెలుగు 

వ్యాపారి, వర్తకుడు, 

వ్యాప్తి, వ్యాపించునది, వ్యాపవండు, 

చ్యామము, చార, పొగ, 

వ్యాయుతెము, దీర్భమె నది, దృఢ మెనది, 

వ్యాయామము, పని (శమము సాము 

ఉద్యోగము, 

వ్యాలీఢము, కలసీనది కూడుకొన్నది, 

వ్యాలోలము, చలించు చున్న ది. 

చి (An) 

వ్యావహారిక డు, మం తి, 

వ్యావ తోము, వెనుకకు మరలినది; చుట 
థీ జ 
బడినది. 

వ్యాళ త్రీ, చెనుకకు తిరుగుట, మటుగు 

పజిచుట, సోత్రము, 

వ్యాసంగము. అతి శ్రద్ద, ఎక్కు_వ చదు 

వుట, 

వ్యాస కండు, ఎక్కవ ఆసక్తిగల 

వాడు, 

వ్యాసము, (వాయయుడిన ఉప న్యాసము, 

విరివి, వృ లత్రముయొక్క_ అడ్డుకొలత , 

వ్యాహతము, ఎక్కవ గా కొటబడినది; 

(థఖ 6. 

వ్యాహోరము, మాట్క పలుకు, 

వ్యాహృతే ము, వెప్పంబడినది, 

వ్యావాతి. మాట్క (చెప్ప) ఓంళా 

రము, 

తమిళము 

వణీ౫న్, | 

పజవియిరుప్పన్యు వియాపకన్ , 

"మొళం పొ 

అడిక మోగమ్, 

నీళమానదు నీండదు; దృడమానదు. 

వేలె, ఉడల్ పయిర్చి ; ఉద్యోగం. 

కలందదు; మటొం(డోడు వేర్ ౦దదు, 

ఆ 4 ఆ అ శెన్లుకొ,_ణిరుప్పదు న డిక్కాండు 

ఇరుప్పదు, ఆట్లం కండదు. 

చు త్తిక్కొాాండిరుప్పదు; పీందిరుంబువదు, | 

వళ క్కిలిరుప్పదు, వ్యవహార త్రిలిరుప్పదు, 

"కె యాళ ప్పడువదు, 

మందిరి 3 వ్యవ గారం శెయ్య్సవన్ * 

పిన్ పురం తిరుంబువదు; ఒలిత్తువై తల్; 

సో తిరమ్, 
అలాటి టి 

మిగవుం పడి తల్, అదిక శిరదె, అదిక 
లా మి 

పయుర్శ్చి, 

అదిగ ఆసకి అఅదు పటు ఊళ వస్, 
అటే రగ య 

కటుక శొర్ వాళివు; డాపన్యాసమ్ ; 
ర రు 

హూరాళమ్స అదికమ్ ; విరుతతిన్ 
లో ఎట 

నడు అళవు, 

YY అన . వ అదికమాగ అడిక్క_ప్పట్రదు; సర్వమ్ 

(దండం) ఆనదు, ఉదవాదదు, 

నల్; వాక్కు, వార్డ్ ఇష్టా 

కూ అప్పట్టదు, శోల్ల ప్పట్టదు, 

కొల శెప్పు (శెప్పి=వెప్పి వార్తె; 

ఓ ౦-గారమ్, 
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కన్నడము [ వ్యావ్చూ 

వరక్క ధణి, . తీ 

వ్యాపక, 

ఆళతు, మార, పోగ, ఎరడువుళ, 

అధిక మోవా, 

నిడిద్క దృఢవాద, 

కెలస్య కప్ప గరడి, సాము, ఉద్యో, 

జెర నీద, కూడిరువ. 

చలిసువుదు, చంచల, నడుగువ, 

పీందిరుగువుదు, నురుళ్కు ను త్తు 

య 

మంత్రి, కార్య స్థ, 

హీండిరిగివ, సు తిద, 
pe 

హోరవహోక్కు హిొండిరుగువుదు, స్తోత, 

మ రెయల్లి డువుదు, (ప తీబంధిసు, 

ఆతి కన అతియాగి ఓదువుదు, 

వ్యాసరచ నె, “్వాదళ, ఆడ్డళ తె, 

అధిక వాగ్సి హూ డె యల్పట్ట, వ్యర్థ వాద, 

మాతు, 

ఫహీళ్గల్పటీదు, 
వం 

మాతు, ఓంకార, 



వ్యాళము, పామ్యు పులి ఏను 6గు, 

వ్యాలీ, పంటి పాము, 

వ్యుత్క)మము. (క్రమము తల్కకిందగుట, 

తానము, సాంతంతము, సమౌ న. 
వ్యుత్చే త్తి, పాండిత్యము, 

వ్యుత్పన్ను (డు, పండితుడు, 

వ్యుశ్చాదకము, వ్యుత్పే శ్రీని కలిగించు 

నది, 

(ఊదా : పద్మ వ్యూవహామ్సు మిక్కిలి 

ఊహా, 

వ్యూఢము, వ్యూవాము గా, పన్న (బడిన 

జీన; దట మెనది, విశాల మెనది, 
ఉడా రాలా 

వో కాంరుడు, కమ్మర వాండు, 

వ్యోమము, ఆకాశము, జళము, 

వ్యోనుయానము, విమౌనము; 
న న డీ! 

తమిళము 

పాంబుక్కా-_రన్ , పొంబుగ శ పిడిప్ప 

వస్, 

పొంబ్బు పుల్కి యాన, (కూరమానదు. 

“బన్ పాంబుః 

వ్యు 
(కమం అల్లదు వరి'శె తై కీశావదు, 

రం జే లు రు 

విడుద లె సుదందిరమ్ సమాదియి లిరున్లు 

చెళివరుదల్, 

పుల మై 

ఫుళవన్ , 

ఆరివె ఉఊటువదు, 
రా లు 

వ్యూ 
సమాగమ్ ప డైయిన్ యేర్చాడు, 

(ఆదా: పద్మవ్యూవామ 

ఒరు ఏర్పాడాగ నిరు త్తప్పటసెన్యమ్, 
అశ ఉండాలా 

అడ త్తియానదు, ఆఅవాలమానదు, 

అవనాండదు, 

వ్యో 
కరుమౌన్ * 

ఆగాయమ్స్ సీర్ , 

'విమానమస్మొ ఆ గాయ విమహమోనస్,; 

ఫ్25 

వోవు హీడియువను, 

హావ, హులి మండ, (కూర, కటుక, 

హాణు వేవు, 
౬ 

(కమ, విపర్యయ, విశ్వాస, 

స్వాకే ౦త్య, 

ఆఢడమర, 
డ 

సమౌాధియింద ఎళువుద్యు 

పాండిత్య, 

పండిత జ 

పాండిత్య, కొడువుదు, 

నెన్యరచ నె, దొడ్డ ఊఈ సా, 

సూవాగ శ ల్లి నిందిరిసిద సేసె విశాల 

వాదుదు, నిబిడ, దట, 
లు 

కమ్మార, 

ఆకాశ జల, నీరు, 

నినూన;, 



(వంత ] తెలుగ 

(వంతే, ఏజు, పల్లము, చిన్న కాలువ, 

వక1)_4 తునుక ద, [వక్క నుక, ముక్క, బద్ద 

(వక్క_లించు, (వక్కలు చేయు, బద్దల 

గాటు, . టి. . 

(వక్కు_చాటు, (వ క్ల బ్రా యు గు వీలు, 

భడిల్లు. 

(వచ్చు, -వీల్చు, "భేదించు, 

(వజక(డు, ఇితంక, సన్న్యాసి, 

(వజనము, (ప్రయాణము, 

(వజము, పశువులమందు కొట్రము, సమా 

పాము, ఒక తెగ, 

(వణము, గాయము కలుఫు, 

(వతతీ, తీగ, విరివి, 

(వరీము. నోము ఉపవాసాది నియము, 

(వతి. (వతముపూనినవాండు, యజ్ఞ దమ 

తుండు, 

(వయ్య, చీలిక్క తునక ఖండము, 

(వాత, (వాయుట, లిఖిం చుట, రచిం 

చుట, 

(వాత కాడు, (వాత గాండు, (చాయస 

ఇదు లేఖకుడు, 

(వాత ము, సమూవామూ, 

TD—67 

రమిళ్నూ 

ఆటు, పళ్ళమ సిరి రు శాల్వాయ్, 

తుండు; తూరు; ఊ డైక్క్కప్పట్ట 

తుణువ్కగళ్ , బద్దె. 

తుణాగ వెయ్, ఉడా ఆడ కల్, 
ర్ వ... రా టి 

తుండాగుమ్; ఊఉ డెయుషమ్్స్ పిళిందు 

ఇక్కు_మ్; న్ - 

జడి, తుం డాక్కు, 

పీవ్చెశ్కారన్ , సన్న్యాళి* (శామి 

యార్), 

పిరయాణమ్, వెళిటోరు శెల్లుదల్, 

సమూాగమ్ ; మాట్టుకొట్లను 3 ఒరుజాది, 

రణమ్, గాయము పుళ్లు, అడి, 

కొడి, సమూగమ్, 

విరతమ్, నోంబు, ఉపవాసమ్, ఆబార 

మూగ ఇరుప్పదు; ఫుత్తియకారియమ్, 

(వదంపూండవన్ ; యాగం ఆరంబిత్తు 

దీమెపూండవన్ . 

తుణు, బబె, 
er యు 

శ 

మె 
ee” 

ఎళుత్తు, ఎళుదుబవస్ , 

ఎళుతాళ న్, 
లాలీ 

సవమాగ స్స్ గుంబల్ | 

529. 

కన్న డనూ ( (వాత 

పూకే వాళ్ సణ కాలువ, 
౧ ఆ 

తుండు, ద బ్బెః 

తుండువాడు చూరుమౌడు, 

స్ు "భేదిసు, రుండాగు, 

నీళు భేదిను, 

భిక్షుక, సన్యా స్, 

(పయాణ, 

నాటి, మండా, హీండు, ఒందు పంగడ. 

కురు ఉక్క, హురు ఫు, గాయ, 

బళ్ళీ, చేార్రల్ళ 

(వక్, ఉపవాసాది నియమ, ఫుణ్య 

కార్య. 

(వత హిడిదవను, యజ దీక్నిత, 
ఖా 

శీలి జ్ర తుండు, ఖండ, ' 

మర రచిను? 

బరెయువ్క లేఖక, 'లెక్కి గం 

వండు, 
ప | 



(వాత్యు ] తెలం ల 

1వాత్యుండు, సంసా రాదులుశేని. 

ద్వెజుండు, 

(బాయసకా డు, (వాత శాండు, 

(వాయసము, జాబు, జాబులు. వాయు 

కచేరి చావడి, 

(వాయి, అక్షరము, 

(వాయు, లిఖించు, 

(వాలు, సంతకమ్యు ఒఅగు, దిగు తస, 

ఆ 'సమించుః 
అలానే 

(చాలుచు, (వాలు, దింపు, లేగ్గించు, 

(వీడ, నిగు, 
౧ 

(విలు, ఏలు విటియు, 

(వే. గోలు, గొల్లప లై (వేప లై, 

(క టి, చేకటి, గర్భము, 

(వేకన, (వేకము, ఫెరము, వేగు అతిళ 

యము కుభోదయము తపించు, 

(కేన పడు, భారపడు, 

(వేచు, (కేగ జేయు, 

(వేడు, గొల్ల చాడు, 

(చెటు. దెబ్బ, 

చేత, గొల ది, దెబ్బ. 

(చేపలె, ఘోషను గొల్ల ప లె, (వేపల్లియ, 

(వేపు, (వేపుడు, 

(వేయా, చేయు, కొట్లు నణికు, - ” 

తమిళ్ నః 

ఆచారమ్ (ఒళశుక్కుమ్ ఇల్లాద 

పార్చాన్, 

ఎళభుతాళన్ , 
అనే 

కడిదమ్స్ కడిదం వైరా ఎళుదుం 

ఇడహ్ చావడి, 

ఎళుతు, 
అట 

ఎళుదు, 

కెయొప్పమ్, మజైవు, ఇరంగ్కు ఆస 

మానమౌాగు. 

ఇరక్కుుు, విళ వెయి, 

ర్ 
ee 

వెట్సమ్, 

పీ లెందుపోగుం, నిరియయుం, 

వె 
pe 

విరల్, ఆయర్ పాడి. 

గర్భ్బమ్్ ఉండాయిరుప్పుదు, 

ము న్న్మేటమ్. 

వేగప్పడు, దురిదప్పడు 1 బారమౌగు, 

 తురైప్పడుత్తు, 

ఇడైయన్ + 

ఆడి, 

అడి, ఇడెచ్చి, 

ఆయర్ పాడి, ఇదైయరిన్ E22 

వరువల్ , గా 

ఆడి అడి తల్, వెటుదల్, 
అవి లు అనా అజా లా 

శ్ శి0- 

| 
చారమ్క్ బళువ్రుు శుమె; ఆదిశయమ్ 5 ' 

| 

కన్నడము ( (వేయ 

సంస్కార విల్లడ (బ్రాహ్మణ, 

కరణిక, 

ప్మత, పత బరెయువ చావడి, 

అతుర, 

బరెః 

సహీ, వాసాతుర, ఇళ్ళి తగు అ సమిస్సు 
అలి ౧) ౨ 

ఒజరగు, వాలు, 

ఒరగిను, ఇళిసు బాగినుం 

నాచ్ కె, 

ఆరళ్యు వీళ్లు, 

బెరళ్కు గొలరవాటి. 
0౧ (స) 

గర్భ బన్రు, 

భార్య బెళగ్తు అతిశయ, 

తపన, మరక, 

కుభోదయ, 

భార వాగు, 

హుురి. 

గొలరవను, 
య 

“పెటు, 
వి 

య లు 

పటు, 
లు 

గొలరవాళి, 
య య 

హురిద శాయి, పల్య 

హాక్కు హోొడి కడి 



(వేలా ] తెలుయ 

(వేలాండు. | వేలబడు (వేలు, 

(చేలు, (వేలాడు, అంగుళి, వేలు, 

(చేలుమిడి, (వేల్ళిడి, తణమ్యు (తుటి 

శాలము, 

(వేల్మి. వలి మి పళోముము, 

శంక, 'సంచేహూము భయము, 

శం కానివృ తి, సందేహము తీర్చుకొనుట, 
ఆటీ 

జ 

శంకించు. సండేహించ్చు శంకిల్లు, 

శంఖము, సంకు, 

శంప, మెటుపు, 

శంబరి, మాయ, గార డివిద్య, 

శొంబలము, సంబలము, మాత్సర్యము, 

శంస, మాట, సోత్రము, (పళం సు 

శంసీతము. సులింపంయబడినడ్కి చెప్ప 
pene 

బడినది, 

శంస్త, స్గో,తేము వేయు వాడు, 

శకటము, బండి, 

శక టిక, చిన్నబండి, 

శకము, సంవత్సరముల లెక్క, 

ఒకొక, రాజు రాజ్య పాలన 

సంవత్సరముల లెక్క. 

శకలము, తునుక, అస్రమ్మగ శావ్యము, 

నార, వెటుమో6ది పట, 
౬ “ఈల 

త మిళమా 

తొంగు తొంగిక్కాండు ఆడు, 

తొంగుదల్ , విరల్ , 

తొొంగుగిన్ల). 

కణము కణళాలం౦, 

చిటిక్క._ పోడు వెరలినాల్ శతం 

పోడు, 

వళోమమ్స్, | వెళ్ళి, 

స్ట 

అచ్చమ్, వయ్య ప్పాడు, 'సందేగమ్, 

సందేగమ తీ రుక్కా_ళ్లుదల్ , మూ త్తిగం 

పెయ్దల్. 

సండేగ ప్పుడు, 

సంక్క శంగు, 

మిన్నల్ 

సాల్, ప్రుగల్. 

పుగళప్పట్రదు, శొల్లప్పట్రదు, 

తో త్తిరం శెయ్సవన్, 

వణి, 
ce 

శిరియవణి, 
cs 

ఆణుగళిన్ కణక్కుు, కాలివాగనళకం 
Ga 

వో నదూ, 

తుండు, బై, కరియాగ నినుప్పోన 
ది. ద 

| కవిత, శియ్యుళ్ మరత్తుప్ప'్లై. 
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/ 

కన్నడము" [శకల 

జోశాడ్కు చెరకు, | 

తూగాడు, 

“సీ తాడువు, 

చిదిశ, మణ, (తుటి కాల, 

చిటి ₹హాక, 

హోము, 

సంశయ, భయ, 

సందేహ నివారణ భాలుమడ్కి కౌచ, 

శంకు, 

పఃాళ స్ట మించు 

మాయ, గారడి, 

సంబలు, మాత్సర్య. 

మాతు, స్వత, (పళోంసె, 

సనుతిసల+ట లతీ ళ్ధ టు. సుతి సల్పట్ల, "హాళల్పట్ట 

సో త్రమాడువను, 

గాడి బండి, 

సంవత్సర ద లెక్క, కాలి వావానళక, 

వారినమరదప కు, తుండు అసమ US 
లు ] 

కవితే, 



శక్రలి] తెలుగ 

శకలీతము, శకలముగా చేయబడినది! 

న కత 'సామర్హ్యమ్యూ బలము, శకి, 
జానీ @ అబి 

శ రండు, సమర్ధ్థండు, 

శక్యము, సాధ్యము, ఆలని, 

శథము. మొండిప ట్టు 

చేయు. 

“మో సము 

శరించు, ముండిపట్టుపట్టు, మోసము 

వేయు, 

ఛశభుడు, మోసగాండు, 

కటి 

శలణాము, జనుము బాణము, 

a.) 

శణసూ తే ము, జనపనార, (తాడు. 

శతకము, నూజు సంఖ్యగ లది, (శావ్య) 

నూజుపద్యముల ఇావ్యము, 

శతఘ్ని, ఫిరంగి, నూటుగురుని చం పునది. 

శత పది, కట్లకెలి, వెవిజెచ్చు పాము, 

నూజు పాదములు కది, 

శతము, నూఆం, వంద, 

శఛతొాంగము, రథము. 

శ ఛాబ్లము, వంద సంవత్సరము అ కఇెలము. 

శతావధాని. ఏకళాలమందు వంద విష 

యములక జవాబు వెప్పగఅ క వీళ్ళ 

రుండు, 

శ తువు, పగ వాడు. 

శ పథము, (పతిజ్ఞ, ఒట్లు, శాపము, 

శపిం చే, తెట్టు. 

పక 

శ పము. కపింపంబడినది, 
అవి 

వబల్రము; చిత్ర వర్షము, 

తమిళము 

తుండాగ శయ్యప్పట్టదు, ఒడేక గా 

ప్పబట్లదు, 

వలిమ సత్తు, 

గెటిక్యా_రన్ 
లు 

సాద్ది యమ్, క య్యముడిందదు, 

పిడి వాదము, “మో సమ్, 

హఠం (అడం) పిడి త్తల్, మూర్క_మ్ ; 

శోరాల్, అంబు, 

శణల్ నూల్ , శణల్ కయర్ , 

ఈ నూజు * ఎల్ ఉళ్ళదు, (శతకమ్, 

నూఆు సెయ్యుట్కళ్ అడంగియ 

నూల్ ] 

బీరంగి ఒకు వెడిప్పిర్కే_ నూటు చేరె 

క్రొలువదు, 
య 

పూరమ్, నూటు ఇల భెయుడైయ శిరు 

షప్వాంబు; 

నూలి, 

చేర్, 

నూ(టాడ్డుం. 

ఒశే సమయ త్రిల్ ఒరు నూజు విడయం 

గ లిర్కు విడెసాల్లుం కవిల్లున్ , 

పవన్ , 

శపదమ్స్ పతిత, ఆక్క ఒట్లు, 
ఇ ఆట 

స టతియమ్, 
శ 

తిటు, 
శా 

శపిక్కప్పట్టదు, తిట్రప్పట్టదు, 

చి తిరవర మ్, 
|" =n 

స్గ్థ్రిశి 

కన్నడము ( శబల 

తుండుమాడిరువ, 

సామర్థ్య: బల, శక్తిం 

సమర, 
ఇ 

సాధ్య వాద, 

మూర తె, వం-చ నే 

లు 

మూర్భ, మంకహిడిత, వంచిన, 

మో సగార, 

సణుబు, బాణ, 

నారినదార, 

నూరిన లెక్క, శావ్య, నూరు పద్యగళ 
కవన, 

ఫిరంగి నూ రారుమందియ కొల్లువ తోష, 

అమ్మీ చేళు, 

నూరు, 

"లేకు, 

శత మౌన, 

శతావధాని ఒండే సమా వేశదలి నూరు 
on 

మంది సమా ఛానకొడువ కన్మి 

వా” చువను. 

ప్రతిజ్ఞ. ఆణి శాపం 

బయ్యు, 

బయ్యల్పట్ల, 

చిత్ర వర్ష, 



శబల ] "తెలుంగు 
mt 

శబలతే, గాథఢమును, విచితీమునెనదిః 

శబ (గహము, వి. 
౧ 

కబ్బకౌస్తము, వ్యాక రణ శ్రా ము, 
wy 

శబ్ద వ్యాపి, (Loud speaker. } 

శదించు. (మోయు, 
ది 

శమనము, శాంతి, శ వు ని Ch ర fa ము, 

9 త్ర ‘ నొప్పి గుట 

శమము, శాంతి, 

శమించు, తగు, శాంటించు, 
౧ 

శయనము, పడుక, శయ్య, 

శయనించు, పరుండు, ని| దించు, 

శయము, చేయ్యి శయ్య, పాము, 

శరణము. ఇల్లు, రక్షణము, రత్న్సకము, 

రతువండు, వధ, (శరణు 

శరణాగతు(డు, శరణుజొచ్చినవాండు, 
రతణకోరినవాండు, 

శరణీయు(6డు,. శరణు కోరదగినవాండు, 

శరణు, శరణాగతి రత్నణ, 

శరణ్యుండు, రతమణఈగల వాడు, 

శరము, బాణము, 'అెల్లు జలము, 

శరధి, సము దము, 

శరవణభ వుండు. సుటబ్రవ్మాణ్య స్వామి, 

శరావము మూకుడు, 

శరీరము, చేవామ్యు ఒడలు, 

శర్క_ర. చక్కెర, 

కర్ధనము, అపానవాయువు; విసరక్షనము, 

తమిళము 

అళు క్రమాన 

యదు, 

వర శి తిరదేతె యుడె 
లా అజాన్ ర ర 

శాదు, శెవి, 

ఒల్కి సాల్, 

ఇలక్కు_ ఇస్, 

ఒలి"పెరిక్కి_* 

ముళంగు, 

సమౌాడానమ్స్ నోయ్ కెవుదల్ & 

సమౌదానమ్, 

కు'టెవుదల్ , 

పడుక్కై_, 

చూంగు, 

క, పడుక్కై, పాంబు. 

శరణమ్, వీడు, ఇల్, కాప్పా(టు 

వదు, 

శరణ డైన్షవన్ , ఉయిర్ క్క బయ ను 

వస్వవన్ , అడెక్క_అం ఫుగున్షవన్ , 

అ_డెక్కలఅం పువాక్క్యూ_డియవన్ ; 

శరణ డెదల్, అడెక్క_లంపుగుదల్, 

ఆదరిక్కా ఉరి మెయు డెయవన్. 

అంబు నీర్, 

కడల్ , 

మురుగక్కొ_డవుళ్ , సుబ్బరమణియన్ , 

శ రావమ్, శెట్టి, 

ఉడల్ , 

శర్క్కరె. 

కళు అపానవాయు విడువదు. 

శర్మా (బామ్ముణర్ పట్లమ్, 

శర్మము. సంతోషము, సుఖము, పరలోక | మగిళ్ చ్చి, సందోవమ్ ఏ మేల్ ఊళ 

సాఖ్యము, గ తిల్ సుగమ్, 
నానీ 
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కన్నడము  [ళర్భయ 

గాథ పాద విచితే వాద బె, 
ళల 

కివి, 

దని, మొతుం 

వ్యాకరణళా స్త, 

శబ్ద వ్యాపక, 

కూగ్చ్కు బాడిసుం 

శాంతి |శమనివారక్కౌ నోవు కడిమె 

యాగువుదు. 

శాంతి, సమాధాన. 

కడిమ వాని, శాంటిను, 

వహోసీగ్మః 

మలఅగ్కు నిదిమాడు, 
ల్ 

క్క, వీసీ, హావు, 

మనె కాయువిక్కె ఆశయ, రతుకన్యు 

కోలు. 

బె దవ ం 

శరణ్య, శాపాడువు రతణకొడువ, 

శరణాగతి, శాయునిశె, 

రతణకొడువ, 

బాణ్క నీరు కాళ పువ్చ, 

కదలు, 

సు బవ్మాణ్య, కమౌార స్వామి, 

ముచ్చళ, త స్తు, 

శరీర, మేం 

సక్క_ రె, 

అపాన వాయు, వి సరన, 

సుఖ మంగళకర, పరలోక సుఖ 



శర్వరి.] తెలుంగు 

వ 

శలాక, సలాక, కమ్మి. 

శలభము, మిడుత, 

శల్యపంజరము, ఎముక లగా (డు, 

శల్యము, ఎముక బవొణము సలాక్క 

'మేక్కు ముల్లు, 

శవము, పీనుగు నీరు. 

శళక్రము, కుం చేలు, 

శ సము. శుభము (పళ సము మేలెనది, 

క స్త్రము, ఆయుధము, వణ చికిత్స 

వేయు పనిముట్టు, శస్త్ర, చికిత్స 

(వణ వైద్యము, ఎముక అ బెద్యము, 

శ "స వెద్యు (డు, 
wy 
వెద్యుండు, 

కృస్త్తజీవి, శస్త్రైాపజీవి, ఆయుథోపబీవి, 

వణళల్యాదుల 

శాంతేము, పీర్చు, శమము, 

శాంతి, నవగవా పూజ, 

శాకము,. కూర. 

శా కము, శకికి సంబంధించినది శకి 
నా యం నా 
పూజ, 

శాఖ, శట్టుకొమ్మ, భాగము తెగ, 

శకాఖానగరము, “పీట, ఊపనగరము, 

శాఖామృగము, కోతి, 

శాట్, సన్నాసులు ధరించు వ, స్తము, (యూ 
శాఠము, కఠత్వేము, కపటము, 

ముల యొతు, 
అవీ 

శాణికుందు, సాన పెట్టు వాండు, 

తమిళము 

ఇరవు, మంజిళ్ , ెణ్, 

కంచి ఊశిపోలిరుక్కుం ఆయుదమ్, 

టుకి లి. వెట్ట క్త 

ఎలుంబుక్యూ._డు, 

ఎలుంబ్కు అంబు, ఆణ్లీ ముళ్, 

మంగ ళ్ సిజన్షదు, 

ఆయుదమ్ ; మురింద ఎలు బె శరియా 

క్కు_ం మరుత్తువమ్స్ ఎలుంబు వె ద్యమ్, 

రణం అడి ముదలాన వె గళుక్క్కు 

'వెదియన్ , 
ఇది 

ఆయుదంగళినాల్ జీవనం కెయ్యవన్ , 

గ్ర? 

పొటు మె, శాందమ్, 

నవగిరగ వూాటబె, 
౧ 6. 

కరి కరిగాయ్, 

శక్తి ( అమ్మన్ ) క్కు. సంబందప్పట్టదు 

కశ పిటివ్యు ఇనమ్. 

పుట; పెకియ పటణతె శేర్ంద ఊర్. 
లు లు = 

55 ఆం గ, 

తుఆవిగళ్ అణిక్క_ం తుణి, 

పీడివాదమ్, కపటము మోళమ్, 

శానెకల్, నాన్లు కోందుముణి బకువు, 

(కానా పిడిక్కి రవన్ , 

ఫ్ల్క్త 

కన్నడము ( కాణిక 

రాతి, వారివణ, . 

కమ్మి, సలాక,; 

మిడి తె, 

ఎలావిన గూడు, కోంకాల. 

ఎలుబ్కు బాణ, సలాక్, ముళ్ళు, మి, 

మాణ్య్మ విరు 

ముల్కి కుందిలి, 

శుభ, ఒ లైయదు, 

ఆయుధ, [వణచికి క్సెమొడు సలకరణ, 

(వణ వెద్య? ఎలుబుగ శో వెద్య, 

(వణచికిళ్సక, శల్య చికిక్సక 

ఆయుధ? ళదింద బదుకవను, 

తాళ్ళు సమాధాన, 

నవగవా ఇత్యాది శాంతి, 

పల్య, శాయికరి, 

శకి వూజెగ సంబంధిసీద, 
న్! 

కొంచె, కవలలు పంగడ, 

"పీ పె ఉపనగర 

కోతి మంగ, 

సన్యానీగ ళు ఉడువ బశ, 
లు 

మంకుతన, కపట, 

శా కాకలు, 
యం 

సానహీడియున, 



శారము ] శకెలంంగ 

కారము, సాతమ నూటికి సంబంధపడి 

నది సుఖము, వాడియెనది, 

శాతవము, శ (తు తమ్ము శ(తువుల 

శా(తవు(డు, శ తువు, 

శాపము, లిట్కు ఒటు, బుషి కోపము, 
బ్బ 

కాపగ సుండు, శపింప బడిన వాడు. 

కాస, శ పథము, 

బి 0 rs « శాబివయడు శబ్బకాస్త, వేత్త 

శారీరకము, శరీర సంబంధ మెనది, 

శారీరము. శరీర సంబంధ మెనది కంఠ 

శారూఅము, పుల్కి (కేసువాచకము, 
ది © 

శార్వరి, రాతి, 

శాల, ఇల్లు, ఇంటిభఖాగము చావడి, 

సభ, 

పఫాలికు(డు,. సాలెవా(డు, 

శాలీనత, అవవ, నుర్యాద, 

శాలీనము, సీగుగ అది, 

ఇాలీనుండు. నృవాస్థుండు, ముందుండు, 

థి | 

శాసకుండు. కాసించువాండు, రాజు 

శాసనము రాజూజ, శా స్త్యమ్యు 
న 

శికీంచుట్క జాతి శాసనము, శా(మ 

పటిక, అధికారము చటము, 
వి లు 

శానీంచు. ఆజాపించు విధించు. 
ఖా 

శాసనసభ్యుడు, కాసన సఖ సభ్యుడు. 

శా సీ, కిక్కు దండన, 
అవనే 

శాస్త్రము, నియమనమన్సు (గంథము, 

వా ్తుక్షైండు, కాస్త మెటిగిన వాండు 

శాన | 
య" 

తమిళము 

శఛత్రవీదమ్స్ సుగమ్స్ కూర్ మె, 

పె మె పవర్ కూట్రమ్, 

పగవనస్. 

శాపమ్; లెట్కు ఒట్కు బుషియిన్ 
లు లు 

కోవమ్, 

వీ పృటవస్ శపీక్కు_ ఏట్రవన్. 

డా లు 

ఇలక్క_ణప్వులవన్ , 

ఉడలుక్క సంబందప్పట్రదు, 

శారీరమ్క్ కరల్ , తొండె, 

పులి; శిరందవన్ యొన్లిర కలి, 

ఇరవు, 

వీడు, సావడి, అవె, 

చనెళ వాళన్. 

పణివు, అడక్కామ్. 

డై 
ఇల్ వాళ్ వాన్, మళ, 

తిరమానదు, 

అరళన్ 

ఆరశక్క ట్లశె, శా సనమ్, కల్ వెట్టు, 
కెప్పీడ్కు శటమ్ అధి శారమ్. 

ళల 

కట్టళియిడు, 

చె ప్రానర్ , ట్రమ్మన ఊటుప్పి 

శక, దండ సె. 

శా తిరమ్, 
penn + | 

ళా త్తిరం నన్లు క్మటవన్ , పులవన్ , 

ఏస్ 

శతా 
+ ళు 

ఆలో. కన్నడము ( (శా 

నూరదల్లి, సుఖ చూపుఆద, 

పా గతేన, వా గ౫యర కండు, 

హా 'గయవను, 

బయ్యు, అహా  బుషియకోప, 

కొందవను, 

ఇవాపకొందవను, 

ఆశా, 

చస్త్రపండిక, 

శరీర క్కె_ సంబంధిసిదః 

కంఠ స్వరః 

మహులి, (శేష వాచక 
@ 

రాతి. 

మ నె చావడి సి, 

జూడు నెయి గారం 

వినయ, నుర్యాచెె ఉపచార, 

నాచీ ₹యిళువ, 

గృవాస్ద, మందబుది, 
థి థి 

నీర వాదుదు, 
క 

ఫానీసువను, అరసం 

శాస్త్ర, ఆరసన అప్పక్కా కెత్తిదమొద్యు 

శిలా లేఖ శానూను కెంచిన ' షత, 

ఆజాపిస్కు విధిను, 

Cy 

విధానస భయ సభ్య, 

శిశ్న, దండ, 

ని ౨రునున (గంథ, 

అగా రా 9 
re ఆఫీదకను, ENE, 

oa 



చాసో ] . తెలం 
లో 

స టి 

సరియెనది, 

శిక్ష, దండన, విద్యాభ్యాసము, బోధిం 

చుట, వేదాంగములలో నొకటి, 

శకమకండు, బోధించువా6ండు, 

శితణము, బోధించుట చేర్చుట". 

శిషీంచు. శిక్ష చేయు, దండించు, ీర్చు, 

నిమీతు (డు, చక గొ -జేర్చుకొన్న 

చాడు, 

శిఖరము, కొన, చివర అ్మగము, గోపు 

రాగము, 

శిఖామణి,' త లసామౌాను, (శేషుడు, 

శిథిలము, వదులెనది, సడలినది, పాడు 

పడినది, - 

నివిక , పల్లకి, 

శిబిరము, దండు దిగిన చోటు, ' 

శిరము, తల, శిఖరము, 

శిరసావపహించు. తలమింద భరించు 

భ కితో ఆమోదించు, 
కా 

శిరసాణను. బొమిడికము, తలను 

పాడు ఇనుప టోపి, 

శిరోజము, తల వెండుక లు, 

శిరో భారము, తేలనొప్పి, 

శిరో చేప్తనము, తలపాగ, 

శిల. జాయి, సెలయేలణు, 

శిలాక్షరము, తజాతిమా(6దీ కాసనము, 

శాత్వలే మైనది, 

శిలీముఖము, బాణము తుమ్మెద; 
న న సన 

తమిళ మూ 

par. అటి ర 

న్ 

దండె, కలి, పయర్శి చేదప్పిరివిగ 

దండ నెయిడు, 

౧ 

ఊచ్చీ. 

నీట నవన్ 
) 

పల్లక్కు_ 

పడెవిడుది, 

కలె, ఉచ్చి, 

ఏటుక్కొల్ , పణివుడన్ వఏటు 

కళ్. 

త'లెయె ఇా_ప్పా(టుం ఇశంబుతీోొప్పి, 

తీలెమయిర్ , ముడి 

త లె వలి, 

కలెప్పా?. 

కల్ నులెయారు, 

కల్ నెట్టు నిరెయానదు, సీడి ప్తీరుప్పదు. 

| అంబు, తుంది, 
తానా కల కాకాను. శాల అ దం 
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1 

కన్నడము (శిలీము 

శా స్తృదల్లి హౌళిరువుద్కు సబబాదదు. 
డో 

దండన విద్యాఫ్యా స; బోధ నె, 

వేడాంగ, 

కలిసువ, 

బోధిసువుదు క లిసువుదు, 

శనిక్షీసు, దండిను, కలిసు, 

చెన్నాగి కలితవను, 

కొన, పర్వతీద తుది, గోఫురద తుది, 

(శేవ్రను, శిరోరత్న, తల ఒడె 

సడిలఅవాద్క హోళాదదు, 

మేనా, 

పాళ్య, 

తల, శృంగ, 

శిరసావహపా సు, భకియింద అమోదిసు, 

తలశాప్రు సీసక, 

త లెనోవు, 

పేట్యా రుమాలు ముండాసు, 

కల్లు హోెయిల్యూ తోం. 

కల్లిన మేలీన అతుర, ఇాళ్వతే వాదదు, 

బాణ తుంప్పి దుంది, 



శిల్చీ ] తెలుంగు 

శిల్పి, జాతియందు (ప్రతిమ ఇవ్కట 
చిత్తరువు వాయుట మున్నగు 

అఅంశారముఅందు జేర్చ్పరి శిల్ప 

కారుడు, 

శినవము. కుభము, సుఖము దేవతా 

చేశముు దేవత పవపూనుట, 

శిశువు, బిడ్డ, 

శిశ్నము, లింగము, 

శిస్టము, శికీంపంబడినది మిగిలినది, 

కాంత మెనది, (ప్రధాన మెనది, 

శిస్టాచారమాు, సదాచారము, 

శ్రి మ (డు. 'సదాణారమందుండువా(డు, 

సాధువు, విదేయు (డు, 

శిష్యుడు. గురువుకడ చదువు నేర్చు 

కొనువా(ండు, 

శీ ఘుము, త్వరితము, వడి, 

వీరము, చల్లన, చల్ల నిదిం 

శీతలము, చందనము చల్ల నిది, 

సీర ము, తేల, 
వ 

శ్థీరిక, పిషయనూ చక పదము, 

ఫీలనము, పీక్కు సాధకము, 

శీలము, మంచి నడత్క, నీతి, అందము, 

స్య భావము, 

వీలించు, పరిశీలించు. 

శీలుడు, శీలము గలవాడు, 

శుంఠ, మూషు (డు కుంకుడు, 

TD—68 

తమిళము 

నీర్పి, కల్లిన్ మేల్ నిరం వరైదల్, 

శి తిర అలంకరిప్పూ 
టు 

' మంగళమ్ నలమ్క్ అమ్మన్ ఆవేశం వరు 

దల్, 

కుళన్ చె, 

లింగమ్, 

మానదు, ముఖ్యమానదు, 

నల నడె, 
00 ఠి 

ఆచారమా?౫ ఇరుప్పవన్, సాదు, పణీవు 

మిగునవన్ , 
౧ 

స్ట 
సీక్కిరమ్, విరైవు, 

కళ మె, జీలం డిరుప్పను, 

చందనమ్స్ కళిమె, 

తలే, 

త లెప్టు, 

పరీశు. 

నన్నడ త్రై, అళ గు, తన్ మె. 

ఆయ్వుదల్ , 

నల్గూళుక గాముళ్ళవన్ . 

గ్ 

| మూడ్న్ , 

ర్ వ 

కన్నడము _ 
~~ [ కుంథ 

కలుమేలె గొంబె కె త్తువను, చిత లే 
య వాట 

మిన, అఅంకారదల్లి చతుర్క శిల్ప 

కార, 

కుభ్య నుఖ్య దేవతా వేశ్య డేవరు మేలె 
బరువుదు, 

| కొను, 

లింగా తుణి. 
౬ ' 

శిీసల్బట్ల, ఉళిద, కాంతవాద్య (ప్ర. 

ఛాన నాద, 

సదాచార, 

సదాచార సంపన్న, సాధ్వీక, విేయ, 

గురుగళ వా త్రీర కలియువను, 

వీఘ, వేగ్క పే? నె. 

తగగ, తంపాదదు, 
౯ 

చందన, తేణనెయ, 

t= 0 

తలి, 

విషయనాము లేఖ నావు, 

పరీక్ష, సాధక, 

చంద, నీతి, స్వభావ, ఒ ళృవడర, 
1 
/ 

పరికీలుసు, 

వీలవంత, 

| మూర్త; “హెడ్డ చెప్ప | 



శుంఠ ] తెలు౦ప 

శుంఠ శాయి, దుష్ట బాలకుడు, 

కుంట సొంటి, 

శకము, త్ర స్సుః 

శుకము, రేతస్సు, వీర్య మ్కు వెండీ, 
య ల 

తెలుపు. 

శుక పఠ్షము. నెలలో వెన్నల దినములు, 
ళం 

శుచి. పరికుద్ధ మైనది, = నవా(6డ్యు 

"తెలుపు, తెల్లనిది. 

ఫొద్దము, “తెలుపు, పరిశుదమెనది, నిర్లు 
థు 

రుయా 

వము, శుకపతుము, 
లు య 

శుదాంతము, ఆంతే ౩ప్రురమ్కు ఆంత పుర 

కుది, పనిత్రము, శోధనము, నిర్మలము, 

నిజము శాంతి, (పాయళశ్చి లేము, 

అప్వుశేకండుట, 

శుభము, మంగళము మంచియోగ ము 

శుభలేఖ. “పెండి: ఊపనయగాదుల 

యావ్యాన శేఖ, 

శుభోదర్క_ము, ముందు మేలంగ అది, 

శుభము, "తెలుపు, నిర్శల ము, 

శుల్కు_ము, సుంకము డఊంనవ్క సంచ 

కరువు, బహుమొనము, అంచము. 

శుళూవ. విననిచ్చ, గురు సేవ, 

శంవ్క.ము, ఎండిపోయినద్వి వట్టీది, శేవ 

అము, వంట చెజుక్కు ఎండుక ప్లే, 

“శుష్క చు, ఎండిపోవు, ఇంకిపోవు, 

నరము, వటి పడినది శూన్యము లది పాడుపడిన 9 నున్న, 

శాకబడి, పిశాచ ప్రయోగము? 
ళా 

a జాజుల పిలాల పటే 

తమళ ము 

కట్టవక్ , పోక్కిరిః 

సొని, 
లు 

విరియమ్, 

పీరియము, వళి, వెణ్ మె 

మాస త్రిల్ నిలావరుం నాట్కు_ళ్ * 

కుద్దమానద్యు తూయవస్ , 

పణశో మె తూయమానదు నిలా 

నాట్కు_ళ్ , " 

సుద్దంతూయ్ మై, ఉణ్ మే ఒళ్ళి కడన్ 

యిలా మె” 
౧ ర 

నలి తేరువదు, 
ర ల 

వెగ్ మె తూయ్ మె, 

సుంకము, వెగునుతి, అంజమ్, 

సరు సేవ; కేట్క వేబ్దుమ్ ఎన అవాః 

ద బై 

ఊలర్ దల్, 

శా 

సూన్ని యమ్ పాళానదుు పాళీ డెందదు 

ఒ(నుమిల్లాదదు; గాలియాయిరు 

*ఫ్ ఏ5 

కన్నడము (శూన్య 

| పటింగ, పోకిరి, 

నోొంఠిః 

శేతస్సు, 

వీర్య, చెళ్ళి, బిళి. 

సళ దింగళ్ళు పరువర్శాతిగళు, 

మడి, విళి, పరిశుద్ధ వాదదు, 

వెల్లారు, . Pra 

ఆంతే $ప్రర, అంక పుర స్త్రీ, 

పవిత్ర, నోధ నె, నిర్మల, శాంతి, (పొ 

యశళ్ళి త, సాలవిలద సీతా 
(ao) య థి 

మంగళ, ఒ ళ్ళెయోగ, 

ముదువె ముంజిగళ కు తణలేఖం 

ఆమేలె ఒళి చాగువుదు, 

విళిఫ్రు, నిర్మల, 

సుంక, దండు బహుమౌన్వి అంచ, ముం 

గద, 

వణగిరువు బంెయు ఒణకటిగ, ఒణ 
డు 

భాద 

ఒణగు ఇం గ పోగు, 

హోళొద్క శిథిలవాద్య సున్న, పిశాచ 

పయోగ, బాణవలి, 



భూన్య ] తెలుంక 

అటట 

భూన్య వాది, నా నీయ 
అటి 

కూరుండు, మవోవీరుండు, శౌర్యము ల 

వాండు, 

ఘూలము;, కొలు, ము మ్మ న వాలు, 

శృంగారము, ఆలంకారమ్ము సౌంద 

ర్యము, శ్రీ పురుషల (పేమ, 

శృం-గార వనము, ఉ ద్యానవనము, 

శృం గారి, విటుడు విలాస పురుషుడు. 

శృం గారించు, అలంకరించు, 

"శేఖరము, నిగదండ, (కేష్టముం 

 చశేముషి, నొప్పబుద్ధి, 

"శేష, ఆశీర్వదించిన అక్నుతలు, 

"శేషము, మిగిలినది సంబంధము 

శేపించు. మిగులు, 

చే గ్య్ము, చలుక్క జలంటరి 

ఏమాందిరుప్పవన్ 3; ఎం గేయో నినెత్తు 

కొ_ం౦డిరుప్పవన్, 

మందిర వాది, 

నా త్రికన్, 

వీరమ్, *పెరుం వీరన్, 

ళూలమ్స్ మూూనుము నెగళుడెయ ఇరుంబు 

కంచి, వయి(టునోవు, | 

ళ్ళ 
సీం గారమ్, అళగు, 

కాదల్, అణి, 

ఉదియానమ్ ; శింగారతోటమ్, 
యలు ఉం 

విటన్ ఏ; పెణాసెకొ_ం౦డవన్; శింగార 
వత క 

ఫుగువన్ , 

ఆణ్ షెల్ గళిన్ 

ఆఉఅంగ రిత్తుక్కొాళ్ . 

a) 

శె 

సీంనదు వేసె +ఛయానదుః 
ద యు (క 

మేలాన, ఆణివు, మేద. 

ఆట్న తె, 

మిచ్చమ్, 

శ 
జళు బు, 

ఫీశి9 

కన్నడము ( శౌర్య 

ఉదాసీన వుళ్ళవను, 

విశాచ మాం తిక, 

నాసికను, 
జాకి 

వీర్య శూర 

కబ్చిణకడి, హొ పెనోవు, | 
రె లు 

ఆలంకార్క చెలువు అలె, ఒలవుః 
య 

ఊద్యాన 

అఅంకరినసుః 

'కూందలహవూూ మౌ లె, ప్ప వాదుద్యు 

వొడబుది, 
ఉ ధి 

హోరినిద మం|తాక్ష తె, 

Gఊఆళిద్క సంబం, 

ఈకాళీయు, 

త్ర ంప్పు నసెగడి్మ 



క థిల్య ) తెలుయ. 

పై థిల్య ము, శిథిల భవము. 

శాలి, ఫౌష్ట్రవరచన, సరణి, ధోరణి, 

"శలూపి.. నటి, ఆటక తె, 
(=n Mn 

"శలూషుండు. నటుడు ఆట కాడు, 

శవలము, శేవాలము, నీటిపాచి, 

"శవలీని, నది. 

"శనవము,. బాల్యము, 

శ్లోక్షము, దుఃఖము వగు, సం తాపము, 

నోకించు, తపించు, వగ చు, దుఃఖించు, 

శోచనము, దుఃఖము, 

వో చనీ యము, ఫోచ్యము, వోకింపందగి 

నది, 

ఫోణమను. ఎజునిది, 
లం 

శోణితము, రక్తము, , 

వోతీవు, ఎఆుఫురంగు. 

శోథము. శోఫు, వాపు, రోగమా, 

శోధకుడు, కోధించువాండు, 

శోధనప త్రము, కుద్ధప త్రము త పొప్పల 

పటిక, 
లు: 

శోధనము, శుది చేయుట్క పరిష్క 

రించుట, వెదకుట, 

కోధని,. చీపురుకట్ల. 

శోధించు. శుద్ది చేయు, వెదవ, సోడా 

చూచు. 

శ్రోదితము, కోధింపంబడినదిః 

శోధ్యము, శోధింప౭దగినడి,. 

తమిళము 

పాళ డైన్షదు, 

నె, దోరణి, 

నడి; నాట్టియ శ్కా_రి. 

నడిగన్ ; వేవక్కాారన్ , 

రణ్లీర్ మేల్ పానీ; పాశం 

ఆటు $ ఓడుం ఆణు, 

ఫళ నె పరువమ్, 
© 
యె 

శ్" 

వోగమ్, దుక్కమ్, తుయరమ్ మనో 

వేద నె, 

శోగి త్తల్  తవి తల్ దుక్కి త్తల్ ; 
మనదిల్ నొందుపోదల్ , 

దుక్క_మ్, తుయరమ్, 

తుయరప్పడ త్తక్క_దు, 

శివనదు, 
లు 

ర తమ్, 

సివప్పూ, 

వీక్క వ్యాది 

ఆరాయుబవన్ , 

- "టె 

శుదప్పడుతుదల్ జేడుదల్ , 
ఇ చి 

తొడప్పమ్, వాది, 

లేడు, సోదాపణ్లు, సోదాప్పోడు ; శుద్ది 
యు 

ప్పడుత్తు, శోధభచెపారు, 

ఫోడెక్కు_ప్పట్లదు ; తేడప్పట్టదు, 

కేడతగందదు, 

ఫ్క్ష0_ 

కన్నడము [ శోధ్య 

శిధిల భావః 

ఒ ళ్ళెరచ చె ధోరణ, 

నటి, 

పాచి హావ "సె, 

హా ₹, 

బాల్య, 

దుఃఖ, గొందల, సంతాప, 

తపిసు, దుఃఖిసు, 

దుఃక్షు* 

దుఃఖ క్క సరియాద, 

కెంపు, 

రక, 
టి 

కెంపిీన బగాః 
a 

నోధిసువను, 

కుద్దపతై కె, తప్పుగళ తిద్దిద పట్టి, 

శుద్దమాడు, పరిష్కు_రిస్కు ఆ క్వేషిసు, 

క సబారిగ పొరక, 

కోధిన్కు సోను, 

వోధి సల్పటు, ధిసల్పట్ల 



శోఫ ] తెలుయు 

నోఫ, శోధ, వ్యాధి, 

శోభనము, శుభము మంగళకరము, 

సుందరము, నిీకము, 

వోఫించు, (పశాళించు, ఆందగించు, 

శోభితము, ఆఅంకృతము, |ప్రశాళ మెంది 

నది, 

శోభితు(డు, అలంక్భతు (డు, 

వోభిల్లు, 'పళాశించు, 

వోవన, శోవణము, శోషరోగము తీయ, 

ల బోర్లు. 

శోపించు. ఇంకు ఎండు, చిక్కి పోవు, 

మూర్చృనందు, వాడిపోవు. 

కాందు(డు, పసిదుండు, మ తీల్లి న 
ధి _ ౧ 

వాడు, సమర్ధుడు. 
గో ( య్య అన 

1. నుండుట, నె ల్యము,' కడుగు 

కొనుట, 

శౌర్యము. పర్న్మాక్ర్షమము ళూరత్వము, 
(పౌధి, 

శృ శా నము, సీతృవనము, వల్ల కాండు, 

తమిళము 

న్, వ్యాది, 

సోబనమ్ము మంగళ కరమ్, నల్తిదు; అశ 

గానద్కు ని పషేకమ్, (ఆణాయుం 

"పెళ్టైయుం అరైయిల్ విడుకదు) 

ఒళి త్రల్, పిరళాశి తల్; అళగుళాణు 

దల్ , లా 

శో-బెయానదు, ఆలం౦ంగారం 'కెయ్య 

ప్పట్టదు, 

అలంగరిక్క_పృ్పట్టవన్ , శింగారిక గా 

ప్పట్టవన్ = 

ఒళి తల్, 
ఎం 

శో క్ష.యచ్యాది, తయమ్, ఎలుంబు 

రిక్కి_ వ్యాది, 

వ(టిప్పోవుదల్ , (వత్తుదల్ ) వరండు 

పోగుమ్ 3 ఇళ త్తుపోగుమ్స్ మూ-ర్చె 

యాగుమ్, 

శ్ 

పుగళ్ షెటవన్, గట్టి కానన్, సమ 

రన్, సామ ర్యముళ్ళవన్ . 
అలలో ఆటీ య 

9 
ముత్తుచ్చిప్పి, 

తూయ్ మెయాగ ఇరు తల్, శుద్దమాగ 
రా అజాత 

ఇరు త్తల్ ; నిర్భలమ్; త ణీ రాల 

సుద్దం "శయుక్కాళ్వదు, 

వీరమ్, శూర త్తన్మె; పరాక్కిరనుమ్ ; 

ఆదిక ఆరివు, 

చుడు కాడు, 

541. 

కన్నడనణ [ ళ్ళ కా 

శోధ, 

కుభ్క శోభన ప సు నిసేక్క వెలువాద, 

(పళాళిసు, 

అలంకృత, (పశాశహొందిద, 

అఅంకృతను, "బళ గుం 

శోఖఇిసు, (పళశాళిసు, 

శోషరోగ, శయ, 

బాగు ఇమురు, బడక చాను, మూర్చ 

నీళు శ్లోషినుు తెళ్ళగాగు అళక 
టీ 

నాగు, బాదు, ' 

(ప్రనిద్ధిః ఆమ లేరిద, సమర్థ, 

ము రినచిప్పె, ము తివసీంఫు, 
pa.) అ= 

ముడి నెర్మల్యము, తొ శెదుకొళు, 

ప రా్శకమ, ఘూరత్వ, (పొడి, 

| నడు గాడు, 



శృృషకువు, గడ్డము, మాసము, ‘ 

శృ కుధరుండు, గడ్డము మాసము గల 

వాడు, 

శ్ళ(శుముఖి. "ముగ మునందు వం(డుకలు 

“పుంఅచున చీ 

అర 

శే 

శ్యామ, నిండుయువతీ యొవ నమధ్య స్సు 

రాలు, 

శ్యామము, నలుప్కు ఆకపనుపు, 

శ్యామలము, నలుపు, నల్లనిది. 

శ్వామిక, -ఏీకటిి కందు నెల్యము, 

శ్వాల కండు, భార్యత మ్ము (డు. 

శ్యాలకి, తోడంబుట్టినది, 

శ్వేత ము, తెల్లనిది, విశద మెనదిః 

"ఖ్యేసము. డేగ, తెలుపు, 

శ్రద్ద, ఆక్క ఆ, ఆసక్తి భక్తి, 

గ్రోద్ధాళువు, (శద్దగ అ వాండు, శ్రద్దగ అది. 

శామణు6ండు, సన్నా ఇనీ* (బెద (శ్రమణుండు, స ష్ (బౌద్ధ 

శ్రమము. అకసట) కస్వ్రమా, (పయాస్క 

వ్యాయానుము సాము, | 

తమిశమా 

మోెస్తె దాడీ 

మీకే దాడీ ముశళె త్త పల్ 

శా 

ఇళంవుం7 3 నడుపరువ తిల్ ఇరుక్కుం 
0 అనీ 

ణ్ 

కరుస్పు, మంజళ్ నిరమ్, 

శ 

మోకెదాడి వళందవన్, తమవరం కెయు 

ఇరుళ్ ; కందిప్పోనద్యు ఆశుపపడిందదు, 
శ్ 

మునెవియిన్ సహోదరన్ , | 

సహోదరి, | 

E 

వెళిర్ పానదు, వె శ్లెనిరముశ్లే దు ననాగ 

పురిందదు, 

a 

శ్రే 
అక్క రె శిరద్దె. 

ఆక్క రె క యుఖ్యేవక్, శ్రకయాక్ళవక్, 

శమణతుణిపి బుదతురవి, జెనతురవి, 
జూ ర్ి చు బి 

పిెణ్ తుజుపి, 

అ లె చ్చల్ ; డేగ 

పయిర్సి; ఉడన్ పయిర్చి? డేగా 

జెన బౌద 
ర స 

సిరమమ్ 3 కషమ్, 
(a) 

బ్యా సమ్, | 

. ఇ42 

కన్నడమా (శమ 

గడ మాసి, 
6 
గడ్డ బే లెని దవను, 

మో సెబంద “హొణు, 
ల 

యౌవన మధ్యస్థళు 

విశియ, శుభ, విశద, 

డేగ, గిడుగ, 

ఆక్క రె, ఆసక్తి, భక్త, 

అక్క_ 5 ఇరువవను, Us థూళ్లవను, 

బౌద్ధ సన్న్యానీ3 జెనసన్న్యాసీ. 

బౌద్ద సన్నా్యాసీని, 

తాసు ప్రయాసె, ఆయాస దణీవు, 

వ్యాయామ ; దేహి భ్యాసః 



(శము ] తేలు 

(శము(డు, [శమపడి యున్న వా(డ్ము 

ఆల సినవాండు, 

(శయణము, ఆ కశయణము, ఆ[ళయిం 

చుట, 

(శ వణము, చెవి, వినుట, వినికిడి, 

(శవణీయము, వినందగినది, 

(శాంతము, ని శాంతము, ఆల నీనది, 

వి శాంతీ నందినదిం 

(శాంతి, వి శాంతి, ఊరట, 

(శాంతుండు, శాంతినందిన వాడు 

సన్నా్యానీ. 

(శ్రాద్ధము, పితృకర్మ, శ్రద్ధతో చేయం 

బడునది, 

(శా వకు(డు, వినువాండు, శి ష్యు (డు, 

వొదుండు, 

థి 

(శావణము, వినిపించుట్కు జంచెముల 

పండుగ, 

_శొవితేము, వినిసిం పంబడినడి, 

(శీభము, క అనీనది కాపాడంబడినది, 

రక్షీంప(ంబడినది, 

శతి, నమిపీించుటి, 

తమి[్ కన్నడము ( (శతి 

9 జన ఈ అ a సరమప్పట్టవన్ ; కప్రప్పర్హువన్ 3 ఆలె కు (శ్రమపట్టవను, దణిదవను, 

ఆశ్రయి త్తల్ ; ఒరువర్ మేల్ ఆదార ఆశ్రయ బేడువుదు, 
పటిరు తల్ వేండుదల్ , 

ఉఅ ఎవి 

శాదు, కేట్టల్ , కేళి, కవి శేళు, శ్రేలిక్ష, 

కేట్క_ త్తగున్షదు, శేళత క్కు 

Cl 

మో 

ఆలె తుప్పోనదు; కషప్పటిరుప్పదు; | దణిద, విరామగొండ, 
ఈ లి A) 6 

ఓయ్యు పెటుక్కొండదు, 

రీయ్వు, విశాంతి, సం'తే సువుదు, 

తుజిని; సన్నా న్ట్నీ' సమా ధానవుళ్ళ, సన్నా న్టసీః 

ఇ పితకర్శ, |క"దె శిరాద్దక్, (శిర దైయుడన్ సెయ్బవద్సు  పితృకర్మ, | ద్ధయింద మౌడిడ కార్య, 

"దెవళమ్ 3 తాయ్ తండ పో నవర్ 

ఇరందనాళిల్ శెయ్యుం కర్మ 

సీడన్, మొణాక్క_న్ , శనుణన్, కేళువను శిష్యను, బౌద్ద, 

శిరావణమ్ (ఆవణి ఆవిట్రం వూనుల్ హాసు జనివారగళ నాబ్బః 

పణ ఒరు ఆయుదమ్, oo 

ఆవణిమౌద త్రిల్ వరుం పౌర్షమి, (శావణ వూర్చ్మిమ, 

"కేట్క త్త గున్సదు, శేళకతక్క. 

5 

లో 

కఠందదు; శాప్పాత్రప్పట్రదు; రకీక్క_ | బెరెక్క శాదిట్టు, రడీ సల్పట్టదు, 

(oe) 

అరుగుదల; అండుదల్ ; శేరుదల్ ; సమిోపిసు, 

మై 
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ఇాఠము ] తెలు 

(తులు, ఆ(శితులు; ఆధారపడి 

యుండు వారు, 

శీ, లకీ, ఐశ్వర్యము, వోభ. తలం 

కారము శ్రీయుతులు గౌరవ 

వాచకము, 

శక రుండు, ఐశ్వర్య వంతుడు, 

శీశారము., శ్రీయను నతమేరము, (పారం 

భ్ము, 

(శ్రీశార్యము, "జవాలయమందు పారు 

ప తేము. 
జూ 

(శ్రీగం థము,క్రైాఖండము, మేలైన చండ 

నము 

. ర వు, శ్రీ చూర్లము తీరు చూర్ద్చ ము 

శ్రీమంతము, సంపదగ లది, 

శ్రీముఖము. ఆచార్యాది పెద్దలు వాగాడి 

జబాబంలుం, 

శీరంగ నీతులు, తామాచరింపక చేయు 

పఠోప దేశము, 

శ్రీరామరతు, ఆశీర్వచనము ని రపా 

యము మంగళము, 

శులుండు. సంపన్ను (డు। 

(శ్రుత పజచు., వినిపీంచు, తెలుపు. 

(కుతను, వినయడీనది, కౌ పను 

క 
గ rim mlm 

తీమిళ మా 

ఆ తర్ గళ్ ; ఆదారప్పట్టిరుప్పవర్ గళ్ , 

శ్ర 
ఇలక్క_మి "సెల్వమ్, ఆణి మదిప్పు 

చాల్ (తిరు 

సెల్వ న్లన్ , 

శ్రీ ఎన్నుం ఎళుత్తు, తొడక్క_న్, 

మేలాన చందనము నీలన్ల చందనమ్, 

వీరు యూరమ్, 
లా 

సిత 
అ 

(శ) పడ తదు, 
ర లీ 

ఆచారియ స్వామిగళ్ ఎళుదుం కడివక్, 

తాన్ సెయ్యామల్ పిఅరుక్కు_ సెయ్యుం 

ఉపచబేళమ్, 

ఆశీర్వాదమ్, అపాయమిల్లామై, నలమ్, 

"సిల్వ నన్, 

ర్ 
~~ 

శేళ్విప్పడుత్తు 3 ఆరివిప్పు శెయ్, 

ఫ్ సత్త 

(శా & 

లకీ, ఐశ్వర్య, ఆలం కార, (శీయుతర్చు 

గౌరవవా-చక, 

(శీమంత, 

(శ్రీ ఎంబ అకరదింద, (పారంభ, 

గుడియ మణిగారిక. . 

ఒ ళ్ళయగ ౦థ, శ్రీగ ౦ధ, 

నాము 

(శ్రీమంతి కె, 

దొడ్లవరు ఆచార్యరు బరెద హృత, 
Go 

ఆచార హాళలి శె గా మా [త 

“కూంళువమా తు, 

ఇద్దరే 

సంపన్న, 

శేలిస్తు హేళుబిళి, 

| శేళల్పట్టదు, రా 



[కుతి ] తెలుంక 

(శ్రుతి. వేదము చెవి సంగీతమందు 

సుతి, 

(కణతి. వరుస, బొక్కెన, వ ర్హనల 

గుం పు. 

(శేణిక, గుడారము, 

(కేష్ణ మెనది, 

"శేపి. వెశ్వుుండు, సెటి కలమునందు 
ల ర వీ €) 

మండు, ము 

శేషుడు, మేలిమినందినవాండు; గొప 3 లు 
వాడు, 

శెవ్య్యము, (శేష్టళ్వము, 

శోణి, ముల్క పీజం6దు, 

(శోత, విను వాండుం, 

(శోతవ్యము,. వినందగినది. 
ద్ధి (శ్ (తము, వావి, 

(కోతియము, పండితునికిచ్చిన భూమి, 

(శోత్రియుండు. 

(వాహ్ముణుండు, 

వేదము చదివిన 

TD—69 

తమిళ్ వో 

-వేదవ్, కాదు, ఇశేయిల్ శువునీ, 

లె 

క్ 
లో 

వరిసె, ఏణి, బక్కెట్, వణిగర్ 

గవా డార ష్, 

నలమ్, శుబమ్, శిఅన్షదు, 

సిన్షదు నల్ల ద, 

"సిటి, వల తిల్ నీజనవన్, 
ర అలి టు 

సీటన కన్ 5 "పెరియవన్ , (శేషన్. 
యు = €ం 

Ce 

మేన, శిరప్టు, 

ఇడుప్వూ, కండి, 

శకేట్సవన్. 

కేట్కు_క గున్షదు, 

కాదు, 

పులవనుక్కు... కొడుతు నిలమ్, 

అనో 

ర్ &ఫ్ 

చేద, కివి, సంగీతద (కుతి, 

సాలు నీరు' ఒజయుసువ బాన్ని కోమటీ 

గరహిండు, 

గుడార, 

ఒల్లెయ, (శేసషవాద, శుభ, (శేయస్సుః 

ఒ ₹యి, (పళ సః 
చం అ 

వ త్తి సెట్టి, వెళశ్యరముఖండ, 

EE . 

'టొంక, పి, 

| శేళువను, 

శేళ తక్కు, 

కివి, 

1 వేదపండిత ర 7 కొట్ట నెలా 

"వేదకలిత (బాస్మాణ. 



[కాళ ] తెలుంగు 

(శొతముః వేద సంబంధ మెనడిి వేదోక్త 

'సముః కర్మళాండల శాస్త్ర 

ళాఘ, (పళీంస్క సో(తమ్బుు గొప్పగా 

చెప్టుట, 

అధు అద ర్య 5 
శాఘనము, వాఘంచుట, 

జ టూర్ లి అస్ 
శాఘ్యము, శాఘసీయము, శ భుం౦0బ t 

దగినది, 

శాఘాపా(త్రు(డు, స్తుతికి అర్హుండు, 

విస, శిప్పి కాగిల్తి ఆశి పష, 
రండు ౧౧కి రం 

శిపము, 
ణాలు 

శేవతో కూడినది, 

వే లము, సంపదడగ అది, 
య 

కేన, చేరుట్క కలయుట, రెండర్భమాలు 
cn 

వచు శెవనంగుణాము ఆరాలం ఎ శౌర్య 3 ఆరా 
శారను, 

తమిళ స 

వేద త్తిర్కు సంబరిదప్పట్రదు, 

Gh 
రం 

ఫుగళ్ , పుగళ్న్దు శ్వళుదల్ , 

పుగళ్ ; తో త్తిరమ్, చెరు మె ేళువదు, 

పుగళతక్కు_ద్కు పెరుమెయాగ జ్చీద్ట 

ర్రక్కదు, 

ప్రుగ లుక్కు తేగున్లవన్ , 

3 
ఆతి; అణిత్తుకొ,_ళుదల్; కట్రికొ,-_ళు 

దల్, 

శిలేడెయుడన్ హాడియదు? ఇరండు 

అర్భంగళుడన్ కూ డియదు, 

saul, 

శేరువదు; సిలేడె 
చలా 

ఆఅంగారమ్ ; ఇరండు ఆ ర్త 0౫ 

వ ఒకు అణీ ఒరు 
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కన్నడము 

(పళొంసె స్తోత, హాొగలి క, 

పూాగళువుదు, 

హోాొగళ్ల తక్కదు, 

నో, తా ర ను 

వాటి Sh 

అడక, ఆలింగన, బెరెతం 

శేహైాలంకార తుంపిద, 
(ap) 

సేరిక్క బెరె తిరువుదు, 

ఎరదరగళ శావ్య, 
@ి 

"శేపంలంశార 
య క 



] తెలుప ప 

శేషము, కాశగీలి, శ్రి ప్తి శేష వేరిక, 

శాలుట, 

శేష్మ, కఫదోగ ము, శేష్మ ణు6డు, 

శేవ్మలు(డు, కఫరోోగి, 

శ్లోకము, సంస్కృత పద్యము స్తుతి, 

కీ 5, సుళోకము, (పతిష, 
అలాటి యం అ 

ళ్వక్రీడి. వక్కు_లను పెంచి వినోదించు 

వాడు, 

శ్వపచు(డు, కుక్కు_ మౌంసమును వండి 

తినువాడు చండాలుడు, 

శ్వ భము, రం(భము, 'బెజ్జము, 

శ్వవృత్తి. సేవ్య కొలువు, ఒక నికింద 

పనివేనీ జీవించుట, 

శ్వకురుండు, మాము భార్య తండి, 

భర్త తంగడి. 

ళ్వళురులు, అ త్రమామలు, 

శ్వాశుర్యు (డు, భర్త తోబుట్టువు; 

భార్య తోబుట్టువు, 

శ్వ్యాళువు, అత్త, 

శ్వనిరీము, నిటూర్యు, 
ని 

కమిళము 

' ఆతీయుదల్,, కటికొ_ళ్ళుదల్; శేరు 
€ం 

దల్ $; కుడుదల్. 

కపమ్ ; కపవ్యాది; కప వ్యాదియు డె 

యవస్ , 

3 

సులోకమ్, పాట్టు, పద్యము సంస్కృత 

' “మొళియిల్. సెయ్యులిన్ “"పేయర్ , 

“పర మె పుగళ్. 

శ్వ 
నాయిగ ఖే వళ్ల రు సంతోషప్పడుబవన్. 

నాయిన్ ఇరెచ్చి శాస్పిడుబవన్, 

శండాలన్ 4 

ఓ క్రై; రందిరమ్ ; బొక్క, 

వలి, "శే, ఒరువరిడం పణియా(టు 

వదు, 

బార్యాళిన్ తగప్ప నార్, 

అతెయుం మామావుం, 
జి 

బరావుడన్ పిరందవళ్ , చార్యాళుడన్ 

పిరందవన్ , 

అత్రె, మానియోార్ , 

కుబమ్క్ మంగళమ్, నన్మెః 

శాస మూచ్చు, వాయు; 

"మేల్ మూదచ్చు, 
* 
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కన్నడము (శ్వనీత 

ఆలింగన, అలంకార, సేరిక్క, నుడువ్రుదు, 

కఫవుళ్ళ, కఫరోగి, 

సంస్కృతే పద్య, పోక, ఒ'శైఫా పరు, 

మౌమనార్, (కణవనిన్ తగప్పనార్) 

నాయిగళ సాకువను,ః 

నాయి మాంస సుట్లు మాడి తిన్నువన, 
3 

చండాల, 

బొజ్జ బొక్క; 

సేవ, నౌకరి. 

మాన, హెండతియ అథవా గండన 

తం'చె, 

అత్తే మావండరరు. 

గండ అథవా హెండతియ ఒడ హుట్టి 

దవనుః 

అ తె, 

శుభ, మంగళ్, 

శ్వా సూ ఊఉ నిరు 

| నిటునిరు, 
ఠం ణి 



శాన J తెలుగు 

శ్యానము, కుక్కు. 

ఇడి మృగము, 

శ్వా సశా సము, ఉబ్బసముతోకూడిన 
దగు 

Oo 

శ్వాసము, వాయువు, ఊపిరి, 

శ్వతమాు, తెలుపు, 

శ్వి(తేము. బొల్లి వ్యాధి, తెలపాడ అ 

కుషము, "శ్వేత కపుము, 
© అ 

శ్వేళ. గవ్వ, కట్టతీగ 'తెల్లకలిగొట్టు 

ఇటు. 
6 

"శ్వేతము, "వెండీ, “తెలుపు, తెల్లనిది, 

వండమయు, సమూహము తామర "మొద 

లెన తీగల మొ తేము, ఆబోతు, 

వండు(డు, పేడి నపుంసనవండు, 

పట్స్పదము, తు మ్మెద, 

వట్పది. ఆటు పాదముల పద్య ము, 

కన్నడములో ఎక్కువ వ్యాప్తి, | 

తమిళము 

శ్వా 

నాయ్, 

పులి ; (కూరమౌన విలంగు ; హీంసీవ్క_ం 

విలంగు. 

శ్వాసనోయి; ఉబ్బ్నుసమ్, మేల్ మూచ్చు 

వాంగుం నోయ్, 

శాసం, 

శ్వి 
"వేల్ మె, 

శ్వేదవష్టమ్, ఉడలిన్ తోల్ చి? 
ఠం ఎ 

యాగుం వ్యాది, 

జళ్ళకుపం డఊ్మాెయనవన్ , 
రై రూ 

a] 

శ్వ 
న్లోల్సి, RE కొడి, శత ఓ * 

వెళి, వెణ్ మె, వె ల్లీయానదు, 

ఇల 

0 

సనూగమ్స్క్ గుంబల్ , తొమరె ముద 

లియ కొడిగళిన్ మొ తమ్, 
po 

సీడి నపుంసకన్, 

తుంది ఆయ-కాల్" డGఆ డెయదు, 

ఆటు వరిగళ్ కొఠడ 'సెయ్యాళ్ , పాటు, 
లు 
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నాయి, 

హుుల్ి, 

ఉబ్బ'సద కెమ్ము, దమ్ము చనా, 

ఉఊనిరు, గాలి, 

విలియబణ, 
భా 

అ 

“శ్వేతకుష్టు, 

కవడ్కా కటిగ బి, 
లు ౧ 

జెలి క విలిిణ, 
యం ta 

హీండు గుంపు, తావర హీండుహాళి, 

హీడి నపుంసక 

తుంది దుంది, 

గి ప ప పట్సుగ్సి ఆక పం క్తిగళ పద్య, 



వడ]. శకలం 
గ్ 

పద్ధనండు, తోడల్లుండు. 

పద సములు, ఆటు రసములు, 

ప, పైకము, వె రము విరోధము, డెబ్బ 

లాట, 

పష్పిపూర్ని, అఆటువది సంవత్సరములు 

నిండుట, దానికి ఉత్సవము, 

పష్ట్రము, ఆలువది, షష్టి 

సాడబము. రుచి ఆరు రసములు కలనీ 

నది, మధురాదిర సము, 

పాడ్డుణ్యము, "జీవుని ఆటు గుణములు, 

వోడళశము, పదునాలటు, ఒక (శాదకర్మ, 
థి 

సంకటపడు, (శ్రమపడు, ఇజుకటము 

చెందు, 

సంకటము, ఇటుక, బాధ, రోగము, 

సంకటి, వండిన రాగిపిండి మొదలె నది, 

సంకరము, కలయిక, కూడిక, వ సువుఆ 

"భేదము తెలియని కూడిక, చెడిపో 

వుట, (జాతి సంకరము 

సంకలనము, కూడిక, చేరిక, 

సంకలితము, కూడంబడినదిి వేర్చుంబడి 

నది, 

తమిళ యు 

న్, (వ్యావహారికములో సకఠఅ 

వాడి 

ఆటు సువెగళ్, ఆటు రసంగల్, 

చాప్పాటిల్ వరుం రుచిగళ్ , 

ప, విరోదమ్, ళణ్ డె, 

అటువదు వరుడంగళ్ నిజేవు, విశ. 

ఆజావదు, 

మా 
సువ, ఆటు రుచిగళ్ ఉండానదు, 

కడవుళిన్ ఆలు గుణంగళ్ . 

న్ా: షూ 
పదినాటు ; ఒరువిదబూన కర్మాది, 

అం 

౧0 

సంకటప్పడు, ఇక్క_ట్రిల్ ఆగప్పడు, 

వంగ దమ్, ఇక్కట్లు, వ్యాగి, నోవు. 

శకేవురుళాద ఉంటై, 

కలప్పు, పారుల్ గలిన్ తన్ పాయె అటి 

యాద ఒరు కలప, పిరజాదియుడన్ 

కలప్పు, 

కూటల్ 
లు + 

కూట్టప్పట్టదు, శేర్క_ప్పట్లదు, 
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కన్న డవ ( సంక 

పడ్డ”, ఒందే మని” అళియ, 

సిహీ కహి ఉప్పు, ఖార, హుళి, ఒగరు 

రసగళు ఆర మూంతాద రుచి, 

వాగు హోడెక శాదాట. 

అరువత్రు వర్ష గళు తుంవిద సహాబ్బ, 

వేదో క వాంతి, 
లని 

ఆరెనియదిస. 

రుచి ఆరు రసగళ (తచిగళ్ర సేంళె 

మధురాది రసగళు, 

ఊఉేనర ఆరు గుణగళు, 

హది'నార్కు శ్రాధ్ధ కర్మం 

(శోమపడు, (ప యాసె వుళ్ళ్ 

ఇక్కు_టు, సంకట, రోగ, సోవుం 

వి 

రాన ముంతెాద్క ము దెం 

బెరనీ రువ, గుర్తు పిడి లారద మి(శణ్క 

కకూడువుద్కు సేరిశె, 

చీరిసిధ, హాడిద, 



సంక ] తేలుగు 

సరకలియ, సం కల, -దేడ్సీలు, శృంఖల, 

సంకల్పము, మనోనిశ్చయము తేల పె 

ట్రుట్క వెదిక కార్యముల (ప్రారంభ 
డు 6... - 

సంకీర ము, ఒండొంటి కలయిక, భిన్న 
ల 
వస్తువుల షేరిక, 

సంకీ రనము, సోతమ్యు దేవఠలను “పెద్ద 
అట క ళు 

లను పొగడుట, 

సంక-చితము, ముడుచుకొన్నది, తగ్గిపో 

యినద్సి వైశాల్యము లేనిది, 

సంకులము, వ్యాపించినది, పరస్పర మిళి 

త్రము, - 

సంకెల, సంకలియ, కృంఖఅము నిగ 

ళము, 

సంకేతము. పేరు గుర్తు సంజ, 
ఆని షా 

స్యము, 

నంజకేరతసలము, ముందుగా నిరయించు 
య్ | at) 

కాన్న చోటు, 

సంకోచము, సండేపమ్ము సంళయము, 

వీగ్కు బిడియము అనుమానము, 
(శ) 

సంక మించు, (వ వేశించు, వార సత్వీము 

వచుఇట, ఆన్స్ గా AY 

సంత్నీ పము, తేగ్గింపంబడినద్కి సంగ 
అటి ౧ 

కీాాంపంబడినదె, 

సం క్నేపము. సంగ హము, 

సంతోభము, దుఃఖము, కలత, ఆందోళ 

నము, 

సంఖ్య, "లెక్క: 

నుం ము రముదము త్య ధ 

సంఖ్యాతే ము, "లెక శా సెట్ట(బడినది, 

తమిళ్ న 

| విలంగు $; ఇరుంబు శేంగిలి. 

మనని చ్చియమ్, సంకర్పమ్, చేద సంబం 

దమొన కర్మంనల్. తొడంగుంబోదు 

శ్ల్తుం మంత్రమ్, 

పౌరుళ్ గలిన్ సేర్ క్కె, పలవగాగలిన్ 

చేరె. 

'తో త్రిరక్, "పెరియవర్ గళ ఫుగ భ్ 

వదు, 

క బైనువ్చోనదు; పజిప్పుయిల్లాదదు వీఇా 

లమిల్లాద దు, 

పరవియదు, వ్యాపి త్తీదు ఒనోడొను 

శేర్ ందదు, - 

(వృవిలంగ్కు కెకటుం. కెంగిలి,. 
= ల 

పియర్, కటి, రగసీయమ్స్ మున్నమే 

సెయ్దుక్కొ_ణ ఒరు నిరయమ్, 
GS లా 

మున్నమే ఏర్పాటు సెయ్ దుక్కొండ 

యిడమ్, 

వట్క_మ్, సందేగమ్. 

వారసాగ నొ తువరుమ్, పీర వేశిక్కు మ్, 

సురుక్కు_౦ సెయ్యప్పట్లదు ; కురు క్కి. 

యదు, 1 

సురుక్కు_మ్. 

దుక్కు_మ్క్ తున్నమ్, మనకిొళ ప్పమ్., 

ఎణ్ , 

యుద్దమ్, పోర్, శెండ్కె కణక్క చెక్క 

ప్పట్టదు, ఎల్లప్పట్టదు, 

ఎణ టడ్కు అళవ। టదు, ఓ ణి 3 Ct 

$50 

కన్నడమూ [సంఖ్యా 

క "బేడి, శృంఖల, 

సంకల్ప్క, మనోనిళశ్చయ, -వెదిక శార్య 

గళ ఆకంభ మం|కతే, 

వఎ*డువను౫ఃళ చేరిక, 
Pant 9) 

సోత, హూాెగలి క, 
బాటే 

౧ ౧. ర య 

వ్యాపినీద, పరస్పరమిళిక, 

"బేడి, సరపణి, బంధన, 

“డి ళ్ అయో, వ ఇగో ‘ ఘా వరు, సంజ్ఞ, వ్య సై రవాస్య 

చఉటిమాడలు గొతుమొడిద సళ, 
జాని థి 

స్వల్ప చాడ, సంశయ నాచిళె, 

మాను దబిగిమాన,. 

అను 

తగి నీద, 
౧ 

సం(గహా. 

దుఃఖ, ఆందోళన ఆనర్థ, కంటక, 

ఎణి కౌ, 
em 

యుద్క శాళగ,. 
థి 



సంఖ్యా ] తెలు 

సంఖ్యాతీగము, లెక్క_క మించినది, 

సంఖ్యానము. లెక్క_ పెట్టుట, 

'సం'ఘ్యేయము. లెక్క పెట్ట(దగినది, 

సంగ దము. జెట్టు సాథనలో పెట్టుకొను 

ఇనుపగుండు స్నేహము, సహాయము, 

సంకటము, 

సంగడి, స్నేవాము సహవాసము, తెప్ప, 

సంగ డిక లె. చెలిక తై, స్నేహితురాలు, 

సంగడిశాండు, సంగ డడు, స్నే హితుండు, 

సంగతము, చేరిక్క తేగినద్కి స్నేహము, 

సంగతి, చేరక హుడిక, సమాభారము, 

సంగమము, సంగమము కఅలయిక్క సాంగ 

త్యము, చేరుట, 

సంగరము. యుదము. 

సంగాతము, స్నేహము. 

సంగి, చేరినవా(డు, (సత్సంగ 

సంగోరు, సగముకోరు, పంట'సగము, 

సం|గవాణము, సం|గహించుట్క పట్టు 

కొనుట్క నేర్చుకొనుట, 

సంగ వాము, సం చ్నేపము, కూడ బెట్టుట, 

చేర్చుట, 

సంగహించు, సంపాదించు సం మే 

పించు, 

సం|గామము, యుద్ధము, 

సంఘము, జనుల సమూహము బంధు 

జాలము, 

సంఘటనము, కాడుట్క కలయిక 

సంపా ప్రించుట, 

సంఘటించు, కలఅయునటు చేయు, చేరు? యు రా A 

సంఘటనను. రాపిడి ఒరనికొనుట; 
యు 

వాయించుట, 

తమిళము 

ఎల్జముడియాదదు, 

ఎంువదు, 
ట్ట. 

ఎణిదతగునదు, 
3) ఏ 

మల్ వీరర్ గళ్ సాదనెన్క_ పయన్ 

పడుతుం ఇరుంబు గుండుగలళ్ , 
టీ 

డాదవి, 'సంకదమ్, 

ఒ(టుమె 

తోళి, 

శోభన్, అన్నన్, 

పెటు మె, 

సేర్ క్రై సేది, 
కలప్పు శేరు, "శేర్వదు. 

శండె, పోర్, 

ని సేనామ్, 

(na) 

రైనా 

పిడి తల్, శే రుక్కొళుదల్ * 
nn) అనో య%m 

సురుక్కమ్, సేర్ త్తువె త్తల్ , 

"శీర; సంపాదన కురుక్కు, ఆశ విల్ 

రె 

పోర్, 

సమూగమ్ సౌొందకా[_రర్ గళిన్ 

కూటక్, 
వి. 

కూడుదల్ , 

కూడుంబడి సెయ్, ఒన్తుకూట్లు, 

ఒరాయిన్లుకొ,_ళ్వదు (మణివగైరా; 

వాళిప్పదు, శత్రెం ఊం ఢాక్కు_వదు, 

ఫ్ఫ్1 

కన్నడము ( సంఘ 

; ఎణి క గ మిరిద, 

ఎణి కమాడు, 

లెక్కు_మాడ తక్క, 

జెట్టియరుసాధె గక బ్బిణగుండు, స్నేహ 

సాంగత్య, వాడజ, దోణి, 

సంగశాత్కి సంగాడి గిత్త, సహానీ, 

సం గాడిగ, మి(తేః 

చేరిక సంగం 

సమాబార్కం ఒడచాట,. 

కూడల. సేరికె సంగమ, 

| సేరికె, స్నేహ, 

(1 శాళగం సంగతి, 

సేరిదవను. 

ఆర గేణు బెశేయలి అర, 
థి Mm థి 

సంగహిసువుదు, హిడికొ భ్ళువుదు 

సేరిని కోళ్ళు, 

సం కేస, గంటుమౌాడు, శేఖరిను, 

'సంపాదిసుు రాశొయిడు, 

యుద, 
ధి 

పాండు తండు, బలగ 

కూడిరువుదు, చేరెక, సంపా ప్పి, 

సం ధానవమౌొడు, సేరిసు, 



సంఘ ] తెలుంగు 

సంఘర ము, పోటీ, వివాదము, రాపిడి, 
తు 

సంఘాతము, 'మొ లము, సమానామ్ము 

ద చెబ్బ. "పెద్ర బ్బ 

సంఘీభావము సంఘముగా నుండుట, 

కఅనియుందుట, ఐకమత్యము, 

'సంచయనము, (పోగుచేయుట, చచ్చిన 

రెండవ నాటీ కర్మం 
న్ 

సంచయము, ము తమ్ము (పోవు, (పోగు 
అ.) 

సంచరించు, తిరుగు రాక పోక, 

సం-చలించు. కదలుచుండు, వణకు 

చుండు, 

సంచారము, రాకపోకలు, తి రు తగు CAP 

వీథి మార్హము, 

సంచారి, తిరుగుచుండు వాదు, 

నంచి, తి లి, 
బుజాన 

జ అ జ అ ఆస నం చిక, చిన్న పుస్తకము, మొ సప తిక, 

సంచికటు, నుందుఅసంచ్చి తోడి 
లు | 

వైద్యు (డు, 

సం చితము. సంపాదింపంబడినడి్వి వేర్చి 

"పిట (బడినది, సంచితకర్మ, 
క 

సం-దిమొదలు, వ్యాపారమునకు మూల 

ధనము, 

సంచకరము. సంచకరువు, క రారుడబ్బు, 

* ఆజ్వ్యాన్సు * వ్యవహార (పారంభమున 

దూధదికీచ్చు మెకము, (సంచ కారము 

సందకము, బంగారము, 

సంచు, మౌర్దము, విధము జూడ, 

సంజీవకరణి, -చనిపోయినవానిని (బది 

క్రించు మందు, 

తమిళము 

పోటి, వివాదమ్స్ నెరుక్క_డ్కి ఒరాయు 
వ 

వదు, 

ము తమ్ సమూగమ్ ;ఒ నుచే రల్ ; 
అజో (ఆ అటే 

బల తే గాయమ్, 
—0 

ఒటుమె, శేర్ న్లుఇగుక్కు_౦ స్వభావమ్. 

చేరదు 3 కునియల్ శెయ్యదుు దవాన 

మానవక్ శాంబల శేరు ఎడుతు 
డా అండీ — 

"మొ తమ్ కవియల్, సమాగమ 

శే గా! 

సంజారం శెయ్వదు ; తిరియువదు; 

పోక్క_వర త్తు, పయణం, 

అశ, ఆఅశకేయువదుు ఆడువనదు, ఆట్లం 

కండు; నడుంగ్కు నడింగికొొ_ం౦డిరు, 

సంచారమ్ పోష్క_వర త్స తిరున్దుకొ 

న్షికప్పదు; తెరువు; వీది వెళి. 

తీరిన్లుకొ్క ండిరుప్పవన్ ; సంజారకస్ , 

సంచ్చి “పి. 

సిరునూల్ , మొౌదప త్తిరిక్కె, 

మరున్లు పయుడన్ మరుతువన్ , 

సంపాద్యమ్ ; సంపాొదనమక్స్ శేరు 

క్ర్రొ_ండద్కు శ (పావం) కర్మమ్, 

మూలదనమ్, వ్యాపార ముదల్ పణమ్, 

మిన్ పణమ్, కరార్ పణమ, నంబికె 

పణమ్మ్ * ఆడ్యాన్సు క 

పాన్, 

వళి, విదమ్, జాడ 

సంజీవి యొనిక మరుంద్యు సిణంపి శెవ్కు_ం 
౧ Cn 

మరుందు, 

భవి 

కన్నడము [ సంజీ 

పోటీ, వివాద, శుళిదాట, తిశ్కాట, 

జఒజటు, సమూహ, దొడ సొ చత, 
రు cB 

ఒక్కు_ట్లు, ఏకీ భావ, 

ఒట్లు గూాడిసు, వప్పుమాడు, 

ఎరడ చెయ దివసద కరః 

రాశి, సమూహ, 

అ లెదాడు ఓ డాడు, సంచరిసు; 

కదలు, నడుగు. 

సంభార, వీథి, మౌగర్షం 

తిరు గాడువను, 

చీల, 

సణ్గపు స్తక, మౌసపతత్రికె, 

కుిపధ-ల హీడికొండు 

వైద్య, 

తిరుగాడు 

కూడిట్రిరువ, సంపొదినీరువ. 

బండువాళ, వాపార క్క, మూలధన, 

ముంగడ్క కరార్ రొక్కు, అ డ్యాన్సు, 

బంగార, హొన్నుు. 

మార్త వోడ్కి బగ, 

లు న ణా 
సల్తేవరన్ను బతికినువ అ పధ, 



1] కలుగు 

సంజ్ఞ, సె సంకేతము, పరిభాష, 

పీరు గురుం 
అటి 

సంజ్ఞ ప్రీ, విన్నపము కేయుట, చంపుట, 

సంజాాపనము, విన్నపము, తేలుపుట, 
అ 

సంజ్యరము, శకాల్చుట, వేడిమి, కాక, 

సంతాపము, 

సంజ, సంధ్య, 

సంత, సమీపము చెంత వారమున 

కొకదడినము సె క్రైడు బజారు, 

సంత క ము చే వాలు, 

సంతేతము, నిరంతరమ్యు ఎల్ల ప్పుడు, ఎడ 

తెంపు లేని, 

సంతతి, సంతు, సంతానము కులము, 

బిడ్డలు, వంళపరంపర, 

సంతన, చేరిక, 

సంతపడు, ఒద్దిక పడు. 

సంతేపనము, సంతాపించుట, ఛాధిం 

చుట్ట వేడి చేయుట, 

నొందినది, 

సంతపుండు, ఎండ, ఆకలి మొదలగు 
al) 

వానిచే బాధనొందిన వాడు, 

సంతరించు, తెచ్చు, అనువదించు, సమ 

కూర్చు. 

సంతర్పణ, సమారాధన, (వావ్యూణుఅ 

భోజనము బేవతలను గాని ('బ్రావ్మా 

TD—70 

తమిళము 

జూడ సెగ, పేర్ ఒరు కలే వెత్తు 

క్కాళువదు పరివామె, 

నిక్జాప్పం సెయ్దల్, కొల్లి కొ్క_ళ్వుదు ; 

కొలునదు, 

శుకుదల్, వెప్పం, కాక్క; సందాప౦, 

దుక్క_న్, 

అ నివేళి ; సంది. 

కిల అరుగిల్ ఇరుప్పుదు; శందె, 
రూ 

ద్ కడె వారత్తుక్కొరునాళ్ న కుం డె 

“తెరువు వారబదార్ , 

జెరుని అమె ఇల్లాద పారె ప్రి బయంద 

పారె స్ట్ ఆలయుం పారె 4 

కెయెళుత్తు ; కెఒప్పమ్, 

ఎప్పొాళఘుదుమ్, నిరందరమ్, నిరు తామల్ , 

సదాకాలమ్, 

మక్క_ళ్ = కులము కళ నెనల్ , పరం 

సరె, 

చేర్ క ట్రా 

జఒజటు గూడు, 
లు 

సందాపప్పుడుదల్ , తున్నప్పడుదల్ , 

తున్నప్పుడు త్తుదల్ ; శూ డా క్కు 

దల్ , 

తున్నప్పట్టదు, క ష్ట్రప్పట్టదు, 

"యల్, పసీ ముదలియవ (టినాల్ 

= మి వుం చాదిక్కప్పట్టవన్; కష్ట 

ప్పట్లనన్ , 

"శే రక్కా-ండువరువదు; మొళి పెయర్పు, 

సంపాదిత్తు వెయ్పదు, 

సమౌరాద నె, బా ప్యాణర్ గ ళు కు 

శాప్పాడు పోడువద్యు బేవర్ గళ 

ర్ 58 

కన్నడము ( సంత 

సంకేత, నాన్న, గుర్కు హెౌసరు, 
అటే 

బచిన్నవా, చాలి క్ర, 

సుడువువు కావు, సెగ, సంతాప, 

సంచి 

సమోప్క ఆంగడి, సంతె, 

చంచల దృష, 
లు 

సీ, దస్క_ తు, 

నిరంతేర యావాగలు, విడువిల చె. 
య 

సంతాన కల, మక్కు_ళ్కు వంశపరం 

పరె, 

చేరిక. 

ఒడగూడు, 

సంతాపిసుు కాడిన్కు శాయిసువుదుు 

సి సు గెబ్బిను, 

నుంబళా వేరిద్క బాధిత, 

కీనిల్కు వాసీవు, ముంతొాదు బాధా 

త పను, 
0 

తందుకొడుు ఆనువడిను, జదగి ను, 

సమా రాధ నె, దేవ బావ్మాణ సంతో 

పక్క ఊట నీడువుదు, 



నంత ] "తెలులప 

- జులనుగాని తృ పిపజుచుట , 
అటో 

సంతాపము, వేడి కాక్క (శమ, 

సంతుషి, సంతోషము, సంతే సము, 
లు 

సంత సము, భయపడినద్కి భయ ఎపెట( 
యని లు 

బడినది, 

సంతా సము, చ యము, 

సందడి, జనులు వేరినచోటి రచ్చ 

ద ది 

సందర్భము, సమయము సంబంధము, 

౧ 

సందర్పృనము, చూచుట్క “పెదల దర ఎ దల దర్శ 
నము, 

సంది, సందు, సందుక ట్లు, 

'సందికడియము, “కేయుర భూవణము, 

సందిగము, సంబచేవామునకు చోకేునది, 
గ) (= 

సందు, ద్వారము, ఇటు కె నవీథి, అవ 

సందుకట్టు, మధ్య శాలమ్వు సంచి వేళ, 

సందేశము, సమాభారము, ఆజ్ఞ, 

సందేకవారుడు, నివేదకడు దూత, 

'సంబేపాము, అనిక్చితీము, సంశయము, 

సంధానము, సమకూర్చుట, సమాధాన 

ము వేరయుంట,. 

సంభాయకుడు, సమాధాన కర్తః 

సంధి, కాడిక్క సమాధానము, 

సంధించు, కూర్చు, అతికించు, వోడిం 

చ్చు కలుపు, 

తమిళన 

తిరు ఫ్ శెయ్యను, 
par.) 

చెప్పము శిరమమ్, 

మగిళ్ చ్చి, సందోపవ.మ్ః 

బయప్పట్టదు, బయంకొండదు బయప్ప 

-ఐ రు 

బయమ్, ఆ-చ్చమ్ః 

సనడి శ తేర కూటు విన్ పేచ్చి, త తం. 
డు అ ర ది అటి 

జన నెరుక్కడి, ఆదిశయమ్, 

సరమ 'సందర్భమ్, సమయమ్, శయ్యు 

లిన్ .పోక్క, 

పార్చదు, సెరియోర్స శ పార్చదు, 

సందు, కరిగియ వెళి. 

మేల్ కెయిల్ ఆణియుం వశెయమ్స్ 

నగ, 

నండేగ తీర్కు_ యిడమానదు, 
మాలీ 

సందు అగలమిల్లాద తెరువు సందర్భం; 

కంటు? ॥ ఇక్కట్లు; శేర్కె 
సందిళశాలమ్ ; మద్యాన్న కాఅమ్, సంది 

వే, 

సేది సమావారమ్ ఆచ, శొల్లియను 

“ఇెయికొండువందవన్ ; దూదన్, 
యు 

సందేగమ్ ; అనిచ్చయమ్, 

మెం తమ్, సమూాగ మ్. 
a 

శేర్క, ఓరిడ త్రీల్ శేర్చుదు ఇరువ రై 

శేర్పదు, సమాదానం శెయ్యదు, 

సమాదానం శయ్యువైప్పవన్ , 

సంది సమాదానం, 

సందిష్పూ సేర్ త్రువె, శేస్కు కలందు 

కళ్; జోడిప్పు ఒట్రుశేర్, 

ఫ్ఛ్4 

కన్నడము 

శావు, (అాస్క బిని, 

సంతోష. 

భయవుళ్ళ, భయగెండ, 

భయ, 

గద్దల, ఆతిశయ, విశేష, 

సమయా, చేళి, సంబంధ, కావ్యరీతి, 

న Ga 

వదు, 

సందు, 

కేయూరభూవణ, 

సంశయ, 

ద్వార, ఇక్క_టు, అవకాళ సేరిళకె, 

అంతర కాల, సాయంకాల, 

m=) 

వారావార, దూ తె, ఓలెకార, 

అనిశ్చిత, సంశయ, 

సంఘ, గుంపు, సేరిశె, 

సంధాన) సమాధానమొడు, 

సమాధానక ర్త, మధ్య స్త, 

సేరిక సమాధాన, 

సంధిసు, వాత్తిసు, నీరిసుం 



చెలం సంధ్య ] 

సంధ్య, సంధ్యాశాలనము, (మూడు 

'సండెలు, 

సంపత్తి, సంపద, వఐళ్వర్యము, భాగ్య 

ము, ఆద్భృప్రము 

సంపన్నము, సంపదతోడిది, సమృదము, 
థి 

ఎకు[_వ గా నుండుట, 

సంపర్క ము, చేరిక, 

సంపాతము ఎక్కవగా పడుట, 

సంపాదవ(డు. సంపాదించువాండు; 

సంపాదనము, గడించుట, 

'సరపాద్యము, సంపాదించినది, జీతము, 

వరుంబడీి, 

సంపుటము, బోణీ మూతగల పాత, 

(గంథమ్యు ముకళ నము, 

సంపూజనము, చక6(గాగెారవించుట, 

సం పూర్మము, సమ్మగము; కొరవలేనిది. 

'నంెపట, సమ్మెట, 

సం పతి, (గాము కరణము, 

సంపతించు. లెక్కలు సరిచూచు, 

సరిచూచు, కఠఅనీ మాటలాడు, 

సం పదోనము, 

దానము, 

చక్క 6గా వోనీన 

సంప్రదాయము, ఆచారము, పారంపర్య 

సం(పయోగము, చక్కని (పయోగము, 

ఆచ్చాట నాదికమ్ము దయ్యాల 

పంపు, 

తమిళము 

సంది కాలం, శాల మద్య్యావ్నం సాయం 

శాలం ఎనిర మూను సండిళాలం 
౧ అ 

గల్, 

సెల్వం, పేటు, ఐళ్వర్యం, పాక్కి_యం, 

ఆదిరిష్ ఓమ్, 

శెల్వత్తుడన్ హాడియద్కు ఫుష్టియానదు, 

ఆధిక మానదు. 

కూ డియిరుప్పదు సేర్ క్కైె, 

అధికమాగ కీశేవిళువడు, 

సంపాదిప్పవన్ ; ప తిరిగి అసీరియర్ * 
ఇల రూ 

పణం పంపాదిప్పదు, 

సం(శంచారి త్తదు; శ ర్త కొ్కగాండ 

పణం, వరుంబడి, 

సంఫుటమ్స్ బరణి, మూడియుళ్ళ శిరు 

పా తిరమ్స్ నూల్ , పొ తేగం మోడి 
అటి న! 

క్ ్కాళ్ళువదు. 

ననాగ మరియా కెయ్యదు, 
ఆం చా 

సంవూగం, ముడివ డజెందదు, కురెయిలా 
Ox) శిలా యె య 

దదు, 

శెమ్ముటి, పరియళశం లి. 
లు 0 

కరణం, (గ్రామ తీల్ కణక్కు_పి శె, 

కణక్కు_ప్పార్పదు; శరివర పార్చదు; 

శేందుెపీకువదు. 

ణి త 

ముజుబు, ఆచారం, పరంపరె యాగవరుం 

వాడికి గ్రా 

ననాగ శేయు పీరయో౫ం ; శమె్మయాగ 
ళన త 

శయ "పేయ్ పిశాళి ఉచ్చాటనం, 
ద 

(కుర త్తుదల్). 

ర్ ఫ్ 

కన్నడము [సంప 

సంజె, ఈ దయ, మధ్యాహ్న సాయం 

శాల౫ర్లు, 

సంప త్రీ, ఐశ్వర్య, భాగ్య అద్భప్త, 

ఐళ్వర్య క్క_ సేరిద్క, సమృద్ధ, “క్వంగ్రళ్ళ 

సేరిక, 

హెచ్చాగి వీళువుదు. 

'సంపాడిసువను 3 (ప్రధానకచ నెగారః 

గ లిసువుదు, 

సంబళ, వరుమాన, సంపావసె, 

భరణి, (గంధ ముచ్చికొళ్లువుదు, 

తొడకలవ, లోపవిలద, 
య cn 

దొడసు తి7, 
Go అలి 

కానుభోగ, కలక ర్ల 

సరియాగ మాడిద దాన, 

ఒ ళ్ళెయ (పయోగ, 'దెళ్వహారిసువున్యు 

బిడిసువుదు, 



సంపా] తెలుంగు 

సంపా ప్రము, (పొ ప్రంచినది, లఫించి 

నది; వచ్చినది, 

సం పీతి. (పేమ, 

సం|పేప ణము, పనిమోంద పంపుట, 

సం| పోతు ణము శుద్దము చేయుట, మంత 

ములతో నీళ్ళు చిలుక రించుట, 

సంబంధము, కలయిక్క వివాహాదిక, 

బాంధవ్యము, చుట్టరిక ము. 

సంబడము, దారి బల్తెము, జీతము, 

సంబరము, పండుగ, ఉత్సవము. వేగిర 

పాటు, 

సంచారము, రసవర్షము ఉప్పు, చింతే 
పండు మొద, మసాలాదిను సులు, 

సం బము, సంబరము, 

సంభవము, పుట్టుక ; కలుగుట, 

సంభారము, చూ. సంచారము, ఘర 

లలో వేయు రసవర్షము మసాలాదిను 

సులు, 

సంభావన, చక్కని మర్యాద, సమ్మా 

నము? దక్షిణ, 

సంభావించు,. చక్క(గా ఆలోచించు; 

సమ్మానించు, 

సం భావ్యము, తఅంపదగినద్యి నిజము, 

సంభాషణము, మాటలాడుట, మాటలు, 

సంభృతము, నిండేనద్వి చక్కు_€6గా భరిం 

పంబడినది, 

సంభోగము, మంచి అనుభవము, సుఖము, 

శృం గారానుభ వము, 

సంభమము, వేగిరపాటు, (భయముతో 

“గాని, ఆదరముతో గాని) 

సంయమనము, (వతము, ఇం| దియాదుల 

తమిళము 

కర్ర యుదు, పీరా కం, కడై తదు, 
౬ ఎట డుం జనో 

CE ఎమ్మ అన్ను 

వేలెయాగ సవల, ఆనుప్పుదల్ 4 

సం|పోక్షణం; మం|దతుడకణా సుదం | ? శాలు ది 
శెయ్యదు ; మంద తణీర్ తెరి తల్, 

07 ట్ 

సమ్మందం, తొొడర్పు ఉఊటువు, "పెణ్ 

కొడు తేల్ వాంగుదల్ , 
ఆటీ 

సంబళీర వళి (పయన) పణం, 

పణ్ణి7, విళా, సందోషపరపరప్పు, 

ఉప్పు పుళి ముదలియవె, సంచారం 

పణె, విళొ, 
(టెక 

9 జా పిబప్వు, చేరిట్లదు, నినళ్చి, 

ఉప్పు ముదలియ వై సంచారం, మసాలా 

దినుసు; 

(గి మ్ యె 

ననగ యోళ నె సెయ్యి, మరియా 
[గూ రా pn 

రెయి, 

ఆలో సిక్కు శ్రక్కదు, యోజన శయ్య 

కేక్కు_దు ఆలా, 

పేళ్లు సేచ్చు కొత్వొళివు, 

నిరెందదు; శరియాగ ఎకుత్రుకొొ,_ళ్ల లా క్ రాల 
అ లు శ్ ప్పట్లదు 

నల అనుబవమ్ ఏ; సుగమ్; ఇలరవా ళ్ళ. 
య య ఈ... 

యిల్ సంసారనుగమ్, 

పరపరప్వు, (బయత్తుడ నావద్బు అన్నుడ 

నావదుు 

పులన్ గల్ల కట్టుపడు త్తీల్ 1 విరదమ్; 

ఫ్5 6 

కన్నడము [ సరయ 

నీదదు, అభ్య, బందదు, 

(పేమ, ఒలమవు. 

కలసకొటి, కళిహినువుదు, 
6౬ 

పవి తమౌడు, మంతి"హాళి నీరు చిమ 

కిసువుదు. 

సంబంధ, వివాహాది నంటతేన, 

దారిఖర్భు, సంబళ, -వేశ నః 

సంబర (ప స, త రాతురి, 
నాద 

ర సవర్ష, ఉప్పు, హుళి, ముంతాదదు, 

సం|భమ, 

జన్మ రాత, 

త లు 

కాయి పలెయ మసాలా రసవర, 
య ౧ 

ఒళ్ళె మర్యాచె, దశ్నీ ణా, 

సరియాగి యో చ నెమాడు, సమ్మాని సు, 

“నె ె నెయ తేక్కు_దుు, సత్యే, 

మాతు క ఇ, సలాప, 
య 

తుంబిద, సరియాగి హూ త్తుకొండ, 

ఒ ళ్ళేయ అనుభవ, సంగమ, శృం గార 

రతి, 

తరాతురి భయదింద మర్యాదె యింద 

వుళ్ళ శీ ఘు తె, 

(వత, ఇందియ ని్గ హూ ఒందుయోగ।; 



సంయా ] తెలుయ 

నిగ వాము, 

సంయా(తే, సముద్ర (ప్రయాణము, 

సంయుతము, బాల కూడుకొన్నది 

సంయు క్తము, 

సంయోగము. కూడిక, సంయోజనము, 

సంరంభము, వేగిరపాటు, 

సంలాపము, (పీతితోడి సంభాషణ, 

సంవాదము, సమాచారము చాదము, 

మాటలాడుకొొనుట్క, పోలిక, 

'సంవిధానము, ఏర్పాటు 

సంసర్హము, చేరిక కలసీయుండుట, 

సంసృతి, సంసారము, 

సంస్క_రించు. చక్క జేయు బాగు 

వేయు, 

సంస్కారము, వాగు వేయుట దవాన 

సంస్కారము, 

సం స్థంభ నము, కదలకందడ వేయుట, 

సం సరము, పడుక్క యజము, 
ఆవ షా 

సంస్థాపనము, స్థాపించుట, ఏర్పాటు 

వేయుట. 

సంవాలి, సమానామ్ము చేరిక, దట మై 

నది, 

సళాశము, 

తము, 

సకిలింత, గుజ్లపుకూత, వాయాహీవ., 

సమీపము ఎదురు సమ 

సకృృత్తు, ఎప్ప డైన నొక పర్యాయము 3 

ఒక పర్యాయము, 

తమిళము 

యోగ త్రీల్ జఒజరువిదమ్, 

కదల (పయాణమ్, 

సల్లాపమ్ అన్నుడన్ చ్చు దల్ , 

సమౌారం, ససెయ్ది; వాదమ్, తర్కం, 

పోలి, పోస్తదు, ఠావ మె, 

ఏర్పాడు, 

అతి 

ఇల్ వాళ్ క్కి సంసారక్, 

శెమ్మెప్పడు తల్) అళగుపడు తల్, 
a = ర) 

కుచ శెమ్మె, ఒళుంగు 3 దపానమ్, 

అశెయామల్ ఇరుక్కు వై తేల్, మరుత్తు 

ప్పోదల్ , 

పడుక్క.. 

తో త్రిరమ్. 

(స్టా శాపనమ్, నిబందనమ్్స్ ఏర్పాడు, 
కర్రల, వ్యా పార కూ ట్ర్ మ్, కలి 

స్థాపనమ్, 

నిఅవుదల్ , స్థౌపి లతలా ఏర్పాడు 

"శెయ్దల్ , 

సమూగమ్, గుంబల్ కనియల్ ; ఆడ త్రి 

యానదు, 

సమోపమ్, ఆరుహిల్ , ఎదిర్; సీరిల్, 

కుదిరెయిన్ కళ తమ్. 

ఎప్పొళు దావద్చు ఒగరుదిరన్, 

రఫ్? 

శన్నడమా ( సక 

బెరెత్క సంయు క, 
(oe 

సేరిశ్క వాడిర్తు సంగమ చేరిక, 

సంరంభ, 

(వీతియింద మాతు, కె, 

సమా చార్య వాదు మౌతు, కళ్యవళోేలి శె, 

వ్యవ, 
ఛి 

సేరికె హడియిరువుదు. 

సంసార, 

నెటగామాడు, 
రు 

సరిమొడు దహన సంస్కార, 

షరవు, వ్యా పార సంస్థ విద్యా సం సె, 

సాప నె, వ్యవ సైమాడు, 
య థి 

సమూావ్య్మా సేరిక, దట్ర వాద, 

సమిప్క ఎదురు సమత, 

కుదిరెయ ఆ నెక, వాయౌ్యావ, 

యావాగలు, ఒజందుసారి, 



నక] తెలు 
a.) 

స కము, ఆస కమా, లగ్న మెన మనస్సు. 
pn) వాత రా 

జేరినది, 

స క్, ఆఫిలాష, చేరిక, 
అజాత 

సఖుడు, స్నే హీ తుడు, 

సఖ్యము. సమౌ ధానము, స్నేవాము, 

సగము, అర్థము; రెంట ఒక పాలు, 

సగ్గుబియ్యము, పాయసముచేయు ఒక 

విధ మెన ధాన్యము, 

సజూతీయము, ఒకజాతికి చేరినది, 

సజీవుండు, జీవిం చియున్న వాడు, 

సజ్జనుండు, మంచుచాడు, 

సజ బంటు సజల గరిశ్కు ఆయితే ము, 
యె (ప) ర్జు 

సజకోల, బె తము, 
చు అనే 

నట, "మూ సము జడ, 

'సడలు, జాబు వదలు విబుతగు, 
ఈ ౧ 

సడి, నింద, ఆపకీ రి, జాడ్క చప్పుడు, 

సడించు, దంచు, 

సడిసన్న, నింద లేని, (ప్రనిద్ధినందిన, 

'సడుగులు, మొల చుట్టు నుండు కీళ్ళు, 

వంకరమూటలు, 

సడ్డ, డడ అకలి, 

“వదక (డు, నో డియలు.డు, 
యె cn 

సడ సేయ, లమ్య్య పెట్టు, 
Ge ఉట 

సణుగు, బాధ, గొణుగు, 

సకతము, నిరంతరము, శాశ్వతే ము, 

'సతీము; 

నట్పు, సమాడానం, సీ నేగ మ్, చేయన్, 

సరాసరి, పొదువు, 

పాొదిబాగమ్, 

పాది, 

శవ్వరిశి, సబ్ అరిసీ పాయసం కేయ్య్యం 

ఒరు యిన తిజ్ము... శీర్ నడు, 
ల ౧ 

నలవనస్ , 
య 

కూడ్కె ఒరువగ దానియమ్స్ 

ఆయ తమ్, 
pane | 

కరణి, 
రె 

పిరంబు, 

'మోళమ్, జడే, 

శరుక్కు, దళర్0ందు పోదల్ , 

కురె వాగు, 

జాడ 
ఇ. 

నింద, ఇగళ్ , కటపెయర్? 
కాం € 

శ తమ్, 
నాల! 

_ అడి, ఇడి. 

ఇడుప్పు ఇడుప్పిన్ కణువుగళ్ , 

నిరా, అక్కు. టె. 

వడ్డకన్, సకల బాడి, 

అత్యుప్పడు త్తు గవన్సి మర్యాడై కొడు, 

ఉబాదై, ముణముణపు, 

ఎప్పొళుదుమ్, సాస్వతమౌొగ, 

ఫ్ ఫ్ ర 

ఇప్క సేరికె, 
లు 

గే భయ, 

సమాధాన గ శెతనః 

వగ తుం మోడీ, 

అర కాగ, 
థి 

అర, 
థు 

సబ్బక్కి_, సాగు అక్కి, 

ఒందే. జూతీగ సేకిదదు. 

జీవినిరువను, 

ఒ ళ్ళేవను, 

పుట్టి? మంకి, సౌటు, సజ్జైకాళు, బెత్త, 

బెత్క దండ. 

“హెరళ్లు మూస, 

జోలు, సడిలు అగు 

నిందె హోరి అపకీరి, శబ, 
ళు 

రి 
ఆధి 

కుటు, 
లు 

నించె యిల్లద, 1 పసిదం 
య గు 

సాంట ను తలిరువ కీలుగళ్తు సొట 
వాటి వ 

పడక, 
Ga 

గురియి శు, లక్ష్యుమాడు, నుర్వాచెకొడు, 

నోవు, గురుగుటు, 
॥ ౬ 

' నిరంతర, శాశ్వతే, 



జ్, సతా] చేలు(యగు 

సళాయించు, వెక్కిరించి బాధించు, 

సలి, మంచి ఇలాలు, పతీ వత, 
య 

సతీర్ధండు, సవాపారఠి; సహా ధ్యాయుండు. 

సత్కరించు, సమ్మానించు, మర్యాద 

వేయు, 

సత్కారము, మర్యాద, 

స తముడు, (శేషుడు ఊఉ తేముండు, 
న! © paar. \ 

సీసము, బలము, సత్తువ, ఆ ం౦ండు 

చోటు, 

స ॥ రము సత్పీథము మంచిమౌర్ల ము 

'సదనము, ఇల 
(ap) 

సదమదము, నాళము, 

సదస్సు, సదస్సు, 

సదా, ఎల్ల ప్పుడు, 

'సదావృ తి బెరాగులవంటి వారికిచ్చు 
pe రెండా 

స్వయం పా శాదకము, 

సదుపాయము, అనుకూ అమొ రము, చారి, 

సదృళము, తుల్యము, వంటిది, 

సద్మము, ఇల్లు, 

సధర్శిణి, ఇల్లాలు, 

సధ్య, ఇప్పటికి, 

సనగలు. సెనగలు, 

సన్న, సంజ, చనిన, జరిగిపోయిన, 

చిక్కిపోయిన, బక్క, 

సన్న క సన్న, సులభముగా, 

సన్న గాడు, బలహీనుండు, ఆల్బు౭డు, 

నిరను(డు, 
యు 

తమిళ మయ 

వాసత్తున్నంత రుమ్, 

నల్లయిల్లాళ్ , పతివదె, పత్తిని, 

కూడపడి త్తీవన్ , ఒరుపల్లి యిల్ పడి త్ర 

వస్ , 

మర్యాద "శియ్దల్ , 

మరియాటె, 

ఈయమ్్స్ సత్తు, బలమ్ ఇరుప్పిడమ్, 

నల్వళి, 

ఇల్ వీడు 

నాళమ్క్ అళిష్తూం 

సభై, అవై, కూట్టమ్, 

ఎప్పాళుదుమ్, 

సాదుక్క_ళుక్కు_ ఆళి వు_౦ సుయం 

పాక్క_మ్ (ఆరిశి పరుష్వ్ర ముద 

లియ వై, 

ఒరువళి, ఉపాయమ్; ఇక్క్క_ట్రిలిరుందు 

విలగుం వళి. 

పో నదు సమొనమ్, 

వీడు, 

ఇల్లాళ్, మ నెన్, 

ఇప్పోదుక్కు. * 

కడ మె, 

కుణి, సంజ 3 నడన్లుప్పోనదు; శెన్షదు; 

ఇక్ క్రీదు 
సులు వాన (గోమమిల్లాద, 

బలహీనన్, అర్బన్ , పణమిల్లాదవన్ , 

559 

సతాయిష్న॥ ; వేడిక్కె, తున్నమ్ ; పరి, 

ఒ ళ్ళ హాండలతి, పతి(వ తె, 

సహపార్కి ఒందుక డె, ఓదిరువను, 

మర్వాడెమాడు, సమ్మాన మొడు, 

మర్యాదె, 

(శేష న్కు ఈ _ల్తేమ, 

సదస్సు, 

యావాగ అం 

'బెరాగిగళి౫ కొడువ స్వయం పాకు 
అక్కి, చా, హుళి, ఢ పు బెల్లి 

అనుతూలదూర్త, 

సమోానహాగె ఇరువుదు, 

ముస, 

యజమానగి తి, 
అలాటి 

సద్య కె, 

కడ లె, 

నులభ వాగి, (శమవిల్లాదదు. 

నిర్ధన; బలహీన, అల్బః 



సన్న ] తెలు 

సన్నద్ధుండు, సిద్ధము-గా నుండువాండు, ; 

సన్నము, సూక్ష్మ మేనది; చిక్కి వోయి 

నది లావుశానిది, 

సన్న వాటు, సన్న గిల్లు. 

సన్న సన్నము, మెల్ల మెల్ల గా కొద్ది 

నొషి-గా, 

టె * 

రె 

సన్ని ధానము, సమీపము (పభువుల 

ఇంత, 

సన్ని పాతేముః జన్ని, నేవ వాత పిత్త 

గుణములు మొ తము-గావచ్చిపడుట, 
ఎట 

సన్ని భము సమానము ఈడు, వంటిది, 

సన్నిమి|తము, మంచి శవనము కార 
జాతో 

రాము, 

సన్నివిషుండు, దగరనుండు వా6డు, 
ఠి ౧ 

కూర్సున్న చాడు, 

సన్ని వేళము, దగరసలమ్కు 'సమిపమ్ము 
0 ®@ 

కలయిక, ఊరిచెంత బయలు, కథ 

లలో ర'ససవంతే మెన భగము మంచి 

పటు, 
లు 

సన్నిహీతము, చగ్గరిది, 
oO 

సన్ని హీతుడు, దగ్గరి వాండు, బంధువు, 

సన్నుతి, సోత్రము, 

సెన్నికల్లు, పచ్చడిజాయి, 

సన్మానము, గారవము, 

'సపత్ని, సవతి, 

సపత్నుండు. శత్రువు, 

సపర్య, వూజ్య సేవ, 

- ఏడు, స be 

తమిళ వణ 

అయ త చా ఇరుప్పవన్ ; తయారాగ 
0 

ఇరుప్పమవన్ . 

నూక్ళుమానము శిన్నదు, ఇశెతు 
రం బి 

ప్పోవదు, పెతరుమనాకాదదు, మెలి 

నదు, 
© 

"మెలిందుప్పోగుమ్, 

"పెళ మళ, కొం చెంకొంచె మాగ, 
యగ య 

ఆరుగిల్, సమీప త్రిల్ , 

కప్తై అరుగిల్ ) ఇపరియోర్ గళ్ ఆదీ 

న్ తిల్, 
(at 0) 

సన్నిపాతం, జన్నిి, లీదవాదపి త్తంగళ్ 

ఒరుదరమౌగ వరుం వ్యాధి, 

సమానం, ఈడు పోన్ష దు, 

నల్ల శకునం, కారణం. 

ఆరుగిలొ ఇరుప్పవన్, పక్క త్రిల్ G&G 

క్మా_ర్ ౦దు ఇరుప్పవక్ , 

అరుగిల్ ఇరువు_ం ఇడం, సమీపం, 

చేర; ఊర్ వెళివయల్ ; కై 

గళిల్ రసమాన ఇడం, నల్ల సందర్భిం, 

కై ఇరుప్పదు, 

అరు-గామెయిల్ యిరుష్పవన్ , స్నుటం, 

సొందక్కా_రకా, 

పుగళ్ , తో త్తిరం, 

అమ్మిక్క_ల్ + 

గౌరవం, పారాట్టు, 

శక్కాళ త్తి, (శక్కాళ త్రి, 

పవన్, 

లేలె, తొండు, పూ జె, శే, 

ఏళు, 
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కన్న డమా (నప 
టై 

య థు 

'తెళ్ళగిన, సణవాద, సూక్ష్మ వాదు నూలి 
లా థి 

వాదదు, 

కొరగు సొరగు, 

స్వల్ప, స్వల్చ'సావ కాళ దింద, 

సమీప, 

సమాపు్కు దొరెగళ అథవా ఒఓఒడెమర 

సమత 4 

సన్నిపాత, స్మృృతిహీన త్ర మతి భ మె, 

సమాన; తుల్య, 

ఒ శ్లైళ కున, కారణ, 

హూ తిర కుండే వను, 
అటే 

సమిోపస్థళ, సేరిక్క ఊర హోర ప్రదేశ 

రమ్యనోట్క రసవత్తర కథాభాొగ, 

హ త్రిరదు, ఒ శ్లైహిడిత, 

వా తిరదు, 
లీ 

వా తిరవనుు నంట, 
ame) 

స్తోత, 
కారమసియువక్లు, 

య 

మర్యా చెం 

సవతి. (గండ ౫ మతొందు మడది, 
అలాల 

వాగయవను, 

పూడె సేవెం | 

ఏళ, 



"తెలుంగు సప] 
a 

స_ప్పకమ్మ ఏడవది, 

సప్తతి, 'డెబ్బదెం 

సబురు, ఓడ పయాణము ; (పయాణము, 

సబ్బండు, అచేకవిధము లె నది. (సబ్బండు 

చాకిరి 

సభా సదు(డు, సభయందలివాండు, సభా 

సారుడు, 
_0 

సఫివండు, జూదమౌడువాండు, (శేడు 

సభ్యు (డను నరము లో వాడుచు 

న్నారు. 

సభ్యత, మర్యాద, గౌరవమూ, మంచి 

నడత, 

సభ్యుడు, సభయందుండువాండు, చందా 

చెల్లించు వా(డు, సభ్యు (డు, ఊరక 

వచ్చి వినివోవువాండు సభా సదు(డు, 

సమంజసము, తగినది, న్యాయ మెనది, 

సమక ట్టు, (సయత్నించు, 

సమకూడు, దొరక, 

లభించు, 

పి 'పావ్రించు, 

సమకూర్చు, సంపాదించు, నాలుగు చేర్చు, 

సాధించు, 

'సమత్నృము, కంటియెదుట, 

సనుగత, సంపూ రియెన, 
వాలీ యెలా 

సమ్మగము, పరిపూ ర, సంపూర ము, 
అటి వ 

'సమచతుర సము, చదరము, 

సమత, 'సమానముగానుండుట, 

సమనర్శి, సమద్భ్టి గలవాడు యముడు, 

సమదృష్టి, పతుపాతము లేవండుట, 

'సమధిక ము, చాల అధికము, 

TD—71 

i 

తమిళము 

ఏళావదు. 

ఎళుబదు, 

క డల్ మేల్ కప్పల్ పయణం, పయణం, 

ఎలాం, ఇదు అదు ఎను ఇలాద వగ రా, 
౧౧౮ (= య రుల 

కూట తిల్ ఇరుప్పవన్, నబెయోకా, 
రి య 

సబికక్కా కూదాడుబవకా, (ఇకా_ల 

తిల్ అరం మారి సబెయోకా ఎను 
అట ర అ 

ఆగివిటదు, 
లు 

మరియాదె, నలనడ తె, 
యి య జూ 

సబ్యకా, నబర్, సబెయోకా, ఓర్ 

సె చందాదారకొ ; వందు ఇలవళ 

మౌగ కేట్బ్పవకా, 

త గునదు, న్యాయమొనదు, 

కిడెక్క్ల కూ డియ, "శీర్ ందు వస్పదు 

ఒ|నుగూటు, సంచారి తు "జేయ; కప 
బు ar రు 

జ టం ః 
ప్పట్ట ఎదు 

క ణ్లౌనరిల్, మున్నిల్ , / 

వూ రాన్రం, ముళు మెయాన, 

వూరా, ముళు మె, సంవూర్మం, 

చదరం, చచ్చాకం, 

సమం, సమ తువం, 
జూల : ॥ 

సమమౌన పారె యుళ్ల్ వక్ ; సమాన 

మనప్పాన్యెయుళ్ళవకా, యమక, 

''మిగవుం ఆడికం, 

శేరు, శేరొందదు, 
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ఏళ నెయమ, 

ఎప్ప త్రు, 

బగెబగెయ వాకీరి, 

సభియొళ గిరువను, సభెయల్లి కంతవను 

మర్యాచ, ఒ శ్లెగుణ, 

స భెయల్లిరువను, నందా తెరువను, బందు 

భాషణ కేళువను, 

తక్కదు, సమ, న్యాయ, 

(పయత్నిసు, , 

నీను, (పౌ ప్రవాగ్కు లభ్య వాగు, 

సంషోానిను, నాలక్కు. కూ డిసిదు 

| సాద్యంకి, ని శేషం 

నా చదుర, 

సమ తే, ఎల సమ, 

సమదృష్టి యుళ్ళవను, యమరాయి, 

బహళ పెచ్చు. 

సేరిద, కూడినీద', 



నమ ] తెలుగు 

సమయము, కాలము అదను, శపథమ్ము 

సంకేతము, ఒడంబడిక, సిద్ధాంతము. 

సమయించు, చంపు, నాశముచేయు, 

సమరము, యుదము, 

సమర సము, రాజీ, అనుకూలము, 

సమర్థ నము, సమర్థి ంచుట ; తే గినట్లు "నెటి 

వేబ్బుట. 

సమర్థుడు. సాధటండు గట్రివాండు, 

సమర్విణ, "పెద్దలకు చేవతలక మర్యాద 

a మష్ని, కలసినది ఉమ్మడి, మొ తేము, 
లు G అటి 

టీ సము సము, ఆంతేయు, సర్వము. 
అటే 

సమస్య, పూరించుట | కచ్చు పద్య 

పాఠమ్యు -చిక్కెన విషయము, 

ఎట్టును కుదురనిది. 

సమాగమము, 

మంచిరాక. 

చక్క (శా వచ్చుట, 

సమాధి, ధ్యానము తపస్సు, (దర్హా, 

గోరి, 

సమౌపకము, చంపునదిి పూర్తి జేయు 

నది, 

నమా పము, సూ రి యెవది, |. 
అలో కీల మొలల 

నమౌపి, ముగింపు, చావు. 
pa | 

సమారాధనము, చక్కలగా కొలుచుట, 

వూజించుట, (బ్రాహ్మణ సంతేర్పణ, 

సమావేశము, ఒక చోట కఅయుట, 

సమాశ్వాసించు, డఊరడించు. 

సమాసము, పదముల చేరిక మొ ర్రేము, 

తమిళ్లేము 

కాలం, పొళుద్కు సమయం; సత్తియ 

కత; అవా ఉడకాపాడు; నీదాం 

తం, కదవుళ్ వణక్క_0, ® 

కొల నాశప్పడు_.. 
పోర్, యుద్దం, శం డై, 

సమర సం, రాజీ, ఒతుపోనదు, 
~~ 

నిరె వేటుదల్ ; తాకా శొన్నటబె సాపి 
రుం యె “అటి 

తల్, 
జాలీ 

గెట్టిక్మా_రకా, సామర్శస్థక్కా_రక్, 

దేవర్ గళుక్క_ం ఇరియోర్ 

గళువ్క_ం శెలుత్తుదల్ , 

కఅనదు, పొదువు, మొతం, 

అర్పణ, 

ముళుదుం, వెల్లాం, అవ్వళ వుం, 

సమళి, సము శై, పూర్ శి; కవియాశు, 

పాడలె పూ రి శ్రి శెయ్యదు, (పశ షః 

నల్ వరవు, శమౌగమం, పలర్ వందు 

అలనే 

ఆవై, నుస్త్ర 0, 

సమాడ్కి గోరి, తవం, (దరా). 
(౧ 

కొలుం త న్యెవ్లుడెయదు, ముడివు కాటు 
య ౬... మలా ళం 

వదు, 

పూరి యానదు, . 
pa. 

ముడివు, ఇరప్పూ, కావు, 

సమారాధ నె; ననాగేవి తల్ వూ; 
0 ta నా రా 

-పెరియోర్ గ ళుక్కు శోర్ ఆళి తల్, 
అడి 

సనిప్ప, 

దల్, 

ఆళ్వా సప్పడు త్తల్ ; నుననిమ్మదితీరుదల్ , 

ఒరుఇడ త్తిల్ కలన్లుకొ_ళ్ళు 

సౌర్క_ళిన్ సేర్ క్కై తోొాప్పడువద్చు 
'మొళియాక్క_ం, 

ఫ్6 2 

కన్నడము [ సమ 

౦9 కాల్క ఒప్పంద, వేళి శపథ, సంశేత, 

సీదాంత, ఒందువిథధ ధర్మ, 
థి 

కొందువిడు, నాశనమౌాడా, 

శాళగ్య యుద, 
థి 

రాజ్ అనుకూల, 

సమర్థ సువుదు, సరియాగి నెర చేరిసువుదు 

సాధన, గట్టి కార, 

దొడ్డవరి7 దేవరి గె మర్యాద యింద 

ఇటబోన, 
వూ 

'సేరిద, బె లెత, ఒటినలి , 
రు ౧౧ 

సర్వస్వ, ఒట్టు, 

సను స్యె, తొడకు, ఒగటు. 

ఒ.లళె బరోణ సదాగమను సమో గమ, 
య 

సె 

ధ్యాన, తేపన్సు, (దర్గా గోరీ, 

కొందువిడు, బగారిసువుదు, 

సంసార ' 
ea 

ముగిసువుదు, సావు, 

సరియా గి 
భోజన, 

ఒందుక ఇ సేరువదు. 

సమా ధానమౌడు, 



సమౌ ] తెలుంగు తమిళము 

సమౌసాదనము, కలనికొొనుట్క వొం | సన్ది తుక్కొళ్వదు 3 ఆడెయువదు, 
దుట, 

సమాసాదితము. పొందయుడినడి, 

సమౌహ ర్త, కలుఫువాండు ; (పోగు 

చేయు వా(డు. 

సమాహారము, (పోగు వేయు, 

సమాహితము, అంగీకరింపయబడీనది, 

సమావ్ఫాతి, సం్టగవాము, సం కేపము, 

'నమితి, సమూహము, సమాజము, 

'సమికరణము, కలుపుట, 

సమికుణము, చక్క_లూా పరిశీలించుట, 
చూచుట, 

సమీ చీనము, తగినది సత్యము, 

'సమిపము, దగ్గర, చేరువ, 

సమోహా, కోరిక, 

'సముఖుము, సన్నిధి ఎదుట, సమజీము, 

సముచితేము, తగినది, 

'సము-చ్చయము, (పోగు, ము తము, 
a.) 

సముడు, సమానుడు, తుల్యగుణుండు, 

సముతు, కొన్ని (గామముల సమూవా 

ము కటువాటు, 
లు 

'సముదయము, మంచీ ఉదయము, 

సముదాయము, "మొత్తము సమూహాము, 

సముద్ధతుండు, అహంశార్తి దుడుకు వాడు, 

(క మళితీణ లేని వాండు, 

'సమూలము, పూరి గా (వేళ్ళతోకాడ, 
శాత 

సమావాము, "మొత్తము గుంపు 

సమృద్ధి, సంపదా నిండుకలిమి, అపా 

రము, 

అడెయప్పటదు, 
౬. లు 

"శేర్చవకా, సంది క్కూట్టు బవక్కా ఒటు 

ar.) 

ఒ త్రుక్కొ_ళ్ళప్పట్రదు. 

3 ప 8 సురుక్క_౦, కురెక్క_ప్పట్లదు 

సమాజం, నున) ౦, సమూగ౦; 
a 

చ్ 
సెర్తల్ , శర్వ 

నన్తాగ అరాయిందు పార్చద్యు శోధచె, 

ల్ గునదు, ఉణ్ మె, 

'సమిపం, కిల, 
లు 

కోరిక. 

సన్నిదానం, మున్నిల్ మున్నిల్ 

ఇరుందు, 

తగునదు, 
ద 

కువియల్ , "మొత్తం, 

సమకా, 'సమమొనవన్, సమగుణ ముజె 

యవకొ, 

సిలగిరామంగ లిన్ బాట్లు, కట్టుప్పాడు, 

మున్నేేటం, 

"మొ త్తం సముదాయం, సమూగం, 

నః రి రి ఫడ ళా వాంకార్కి ౫ సం నన్హాగ ఫడి క్యా. 

దవకొ, 

ముళుమెయాగ, చేరుడన్, 

తే 

మొ తం, గుంబల్ొ సముదాయం, 
అలలే 

నిరెందసెల(ం; సంపతు, అబారం, 
ర్ం త ఎలానో 
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కన్న దము [ సమృ ' 

'సేరువుదు, హోోందువుదు, 

హోోందిద, 

సేరిసు వను, రాశిమొడువను, 

రాశి కూడిసువుదు, 

ఒప్పి కొండిదు, 

ద 

సం శేప, సప, 
మట 0 

నమాజు, 

సరికొ, 

చెన్నాగి పరికీలిన్కు నోట, 

నమోప్క, వా తిర, 
జట 

పారె క, 

సన్నిధి సమత, 

సరియాద, 

కు"ప్పె, 

రాశి, సమాన ను, 

కెలనవు. (గామగళ్ల సమూహం కట్టడి 

నియమ, 

ఒళి సహుటుశె, 
నో టు 

ఒటు, పాండు, 
A) 

దుందునాడుకను, ఆంకెయలి దవను, 
ap) 
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సమ్మతి. ఒప్పుదల, ఆంగీశారము, అనుజ్ఞ , 

సమ్ముతము, సంతోషము, 

సమ్మర్షము. యుద్ధము, రాపిడి రాయిడి, 

(లోొక్కిడి 

సమ్మానము, గౌరవము. 

సమ్మె. కట్టుబాటు, పని చేయా వారి 

తెరుణచాటు. 

సమ్ముఖము, సమము, ఎదుట, 

సమ్ముదము, ఎక్కువ సంతోషము, 

సమ్మెట, "పెద్దను త్రీ, 

సమ్మేళనము, కలుపుట, 

సయాము, సాంతము, 

'సయించు, స క్క o చు 9 రుచించు, 

పాం పు, ఓర్పు, 

సయితేము, సపొతము, 

స 

సయిరణ, సెరణ్క సహనము, ఓర్పు, 

తాలిమి, 

సయ్యాట, (క్రీడ, ఆట, పరిహాసము, 

సరంగు, ఓడమాలిమి, 

సరకటు, వీణ మెటు, 
లు కు 

సరకటము, తొందర, సంకటము, 

సరకుగొను, సరక సేయు, అక్ష్యుము 

చేయు, మర్యాదయిచ్చు, 

సరగ, శ్రీ ఘ్రముగ వేగముగ 

సరగు, సరగున, ఆడే, 

సరడు, స్ర్రీలా భరిం చెడు అల్లిక బం 

గారు తీగ, 

సరణి, (త్రోవ, వరుస్క విధము, 

సరదా, ఇష్టము, వినోదము 

పము, 

తమిళము 

సమేతం, క అందుకొ్కొ_ణదు, 
య 

సమ్ముదం, ఒప్పుదలె, ఊ త్తరవు ఆంగీ 

కారం, అనుక. 
ఇ 

సమ్మతేం, మగిళ్ చి, సంతోషం, 

కాటం, పోర్ కళ త్రిల్ కలక లప. 

గారవంం పారాటు, 
లు 

చేలెనిజు తం, 
య జాని 

మున్ని లె * 

మిక్కొ_ మగిళ్ చ్చి, 

జఇజరీయ సుతి, 
అజాత 

సేర్ తల్, 

సానం, 
() 

పొరుతుకొప_ళ్, సగి తల్, 
అజ అజ 

కూడ, 

పారుము, 

పరిగాసం, గేలి, 

పడణు అదిశారి, 

వీ పెయిన్" మెటు, 
a ఠి 

సంగ డం. 

పొరుట్బ్పడు తేల్, 
అట 

వేగమాగ, 

వేగమాగ, 

శరడు, 

వళ్ళి వరిసెె వణం*, 
ఇ. ౯ 

ఇష్టం, మగిళ్ చ్చి కేభిక్కె, 
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కూడిను, నహిత, 

అంగీకార అప్ప హొ సమ్మతి, 

సంతోష, 

కాళ, ఘర క్కా గలివిలి ను గ్రాట, 

గారవ్క మర్యాద, 

ఎదిర్కు సమత, 

బహుళ సంతోష, 

చమ్మటి గె, దొడ నుతిగె, 
ర్ి బాలీ 

కూడిక సె, 

స్వంత, స్వక్వే. 
సహిసు, రుచియాగిరు ఆళ్ళ, 

సహిత, కూడ, 

సెరక్కౌ తాళ్ళ, సహాన, 

కీడ్కె గేలి పరిహాస, 

కలానీ, 

వీణఇయ మెటిక, 

సంకట, తొందర, 

లకు, లెక్కు_దల్లిడు, మర్యాచెకొడు, 

శు, గ్గ LF 

చేగదింద, 

బం గారద, 

ఎ లె, 

హాది, మొర. 
౧ 

(గుళవాళిగ పశోణినిదు, 

సమ్మతి, వినోద, ఇచ్చె, 



సరదా ] తేలు౧ప 

సరదారు. శూరుడు, (సర్దారు కాత, 
కొందరు సీ ఫాయీాలఅవ అధి శారి. 

'సరదు, సర్దు సమము గా పంచు, 

సరభ సము. త్వరతోడిది, తొ టుపాటు 

తోడిది, 

సరము, వీరము 'సరోవరము, 

సరవి, [కమము వరుస, 

సరస, సమీపము, 

సరసము. రసవంతము, చక్క_నిద్కి పరి 

హోసము వెలతవ్క_వు చౌక, 

సర'సర, త్వరగా, 

సరను, సరస్సు, సరోవరము కొలను, 

సరనుండు, రనివండు, మంచి ఆభిరుచి 

కలవాడు, 

సరళము, జ“దార్యము గలది వంకర 

లేనిది నులుె నది, 

సరాగము, రాగముతో కూడినది, ఒద్దిక, 

సరాళము, సరళము, 

సరికోట్లు. 'సరిపటిచ్చు సమీపము, 

సరిపణీ, గొలున్కు హారము సరిపెన సరి 

మణ, 

సరివాదు, పొలిమేర, వాదు, 
యె యు 

సర్వజనినము, జనులందణజక్ యోగ్య మె 

నది ఉమ్మడి, 

సర్వత. అంతట, ఎల్ల చోట్లను అన్ని 

(ప దేళములందును, 

సర్వదా, ఎల్ల ప్పుడు, 

సర్వదా, సర్వవిధ ముఅ వేతను, 

సర్వము, సమ సము, అంతయు, 

సలాక, కమ్మి, 

సలిగ, ఆశయము (వాపు, 

తమిళ నూ 

వీరన్, నీలవీరర్ ౫ లిన్ త లె వన్, 

ఆరం, మాలె ; కళం, 

వరిస్కి కిరమం, 

కిల అరుగిల్ , 
6౬ 

నువైయానదు  సెమ్మెయానదు మలిన 

విలె, 

సీస రమా గ, 
౧ 

కళ ౦ 

సులభమానదు, కడిన మిల్లామై. 

రాగతుడన్ హడియదు, ఒది క, 
అడే యు మెలా 

నసుఅలిబ౦, 

సరిపడు తు, 
కాగ 

ఒజరువిద నొలును, వెంగిలి,. (Chain). 

ఎ లె. 
a2 

పొదు ఎలామక్క_ళుక్కు_౦ పయన్ 

పడువదు, 

ఎంగుం, ఎలాయిడంగ లిల్ , 

ఎప్పొళుదు౦, 

ఎమ్ము జెయిలాం, ఎవ్విద తిలుమ్, 
ర అనే 

ఎలొ౦, 
౧m 

శీలా కె, మరుందు తీట్టుం కంది, 

శలు గె, శెల్ఫ్పాక్కు_ రై యవకా, చి-నేగం 

డాదని, 
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సరదార్య కదురెసవార, సణ అధి శారి, 
లా 

సరియాగి వాంచ్చు సరిపడిసుం 

సరభస్క ఉడ్వేగ, 

హోరు సరోవర, 

(కమ వరు సె, 

'నమోహ, 

రసదుంబిద్క చందవాద, పరిహాస, అ 

దవ స్తు, 

"బేగాబేగం 

సరోవర, పొందడ, 

రనీక్క అఫ్రు-చియిళ్ళవను, 

సరళ, సుఅభ, ఉదారవాద “నెట్టగిరువ 

సరవళ్ళి సరపణి, హోర, 

గడి, వాద్దు, ఎల్లై' హోలిమేరె, 

ఎలరి” సందిద సార్వజనిక, 
రగ 

సగ్వ త్ర, ఎల్లా స్థలగళ ల్లి, 

సర్వదా యా వాగలు, 

ఎ లెబగ్గయ, 
య 

సమ స్క ఎల, 
అవ ళం 

సలాక్, కంది, 
య 

చెరవు, సల ఆశయ, 
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సలిలము, నీరు, జలము, 

సలుప్ర. నళుపు, బాధ, (క్రియ, వేయు, 

సల్లాపము, సం ఫెవణ, మాటలాడు 

కొనుట, 

నవతాలు. సవతి, సపత్నిి, తోడిపెం 

డ్రాము, 

సవతితల్లి, మాొజుతేల్లి, పిమాత, 

సవతు. సామ్యము, పోటీ, సమానము, 

సవ్రనము. యజ్ఞము, 

సవము, సగము, 

కలు తేట, య 

హిమము యజము, 
ధా 

సవయస్క్క_(డు, సమ వయస్కు(ండు, 

సమాన వయస్సు గలవాండు, 

సవర, చక్కు_న, చదును, 

సవరెనది, చక్క_నెనది. 

సవరణ, చకగ_ను వాహ నాదుల్స అలం 

కరణము, 

సవరన, చక్కు_న, 

సవరము, చామరము, తఅ వెండుకలతో 

చేర్చు వెం,డుకల ఆలి క, చమర 

మృగము తోక, 

సవరించు. చక్క_ంజేయు, 

సవ్యము, సరి, చక్కున్క అనుకూఅము, 

ఎడమచేయి, దవీణ గిక్కు, 

సవ్వడి, జూడ, చప్పుడు, 

'సశేపము, మిగులు కలది, 

సని, సరి, ఆరోగ్యము, జాగు, 

సవా కారము, సహాయము ఉపకారము, 

తియ్యమామిడి చెటు, 
లు 

తమిళము 

జలం, తణ్రీర్, 

నోవు, ఉబాడై, శెయ్వదు, సెయ్, 

సల్లాపం, జ టె మాడల్, పేచ్చు, 

కణవనికా వేజువునె వి, శ్లక్రా_ళ తి, 
నా 6... అనే 

మాటాన్ తాయి, 

సమానం, పోటీ. 

యాగం, "వేలి. 

పాది పని వేళ్ళి, సారాయం, 

సమవయదు డె మువకా, అచేవయదు జె 

యవకా, న్ 

శరియానదుు అళ గానదు. 

"స శ్రరొనదు, శరియానదు, 

(చవర శై. చేరై్మాయానదుు, ఆళగు, 
వాగనంగళిన్ అఆఅంగారం, 

ఆళ గు, 

చవర౦ చామరం, కచ్చు, కూందలికా 

జడైయుడకా శేర్కుం ఇార్కి చను 

రం ఎన్సిర మిరుగ త్రిక వాల్ , 

శమ్మెప్పడు త్తు సరిపడు త్తు, 

శవ, శవ్వియం, ఇడపక్క.0, సరియా 

నద్కు అనుకూలం, తెర్కు_దికే, 

క త్తం, 

తొడర్వదు (సీరియల్ క డై = తొడర్ 

కె, 

ఉడల్ నలం, ఆకోక్కి_యం, తామదం, 

తె, 

దానియం, నెల్ . 

ఒత్తుళై ప్ప కూట్టురవు, సగాయం, మా 

మరం, 
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నీళు _ 

కప్పు, బాకా కయె, 

సంభాప లో 

జు తెండి, సవతి, 

మతె తాయి, మారసె తాయి, 

సమాన పోటీ, 

సవన యజ, 
ధా 

అర, హిమ, యజ , హొండద తేట, 
థి జ 

సమౌనవయ న్పిన, 

'సమవాద, చెలువాద, 

సవర కౌ వాహానాలంకర ణె, 

చిటుగిరన, 
(ఎ) 

సౌందర్య, 

చామర్శ్మ చారి “హాణోద చారి, 

దలకుచ్చు, చమరీమృగద వాల, 

కూ 

సరియాగి మోడు, 

సరియింద్య అనుకూల, దథఖీణదిక్కుు 

బలగ, 

హోద్కి సదు, 
యట 

సశేషరఎ నె, 

ఆరోగ్య, నిదాన, తడ, 

చెళ్ శారు, 

సహాయ నీపొ మావిన మర, 



సహాగ ] తెలం 

సవాగమనము కూడ బోవుట్క మృత 

సవాచరము, కూడ తిరుగునది, 

సవాచరి, స్నేహితుండు, భార్య. 

సవాత్వేము, 

సహాధర్శిణి, భార్య, పెం డ్రాడిన ప్ర 

సహనము, ఓర్పు, 

సహపంక్షి, కలసి (పక్కన భుజించుట, 

అదేవరుస, - 

'సవాపారి, సహాధ్యాయి, 

సవావాసము, స్నేవామ్క కూడ నివ 

నీంచుట, సంసర్దము, 

సవా సము, చేయ్యి అనేకము, బాల, 

సవోధ్యాయుండు, సవా పారి, కూడ 

చదువుకొన్న వాడు, 

సవాయు డు. సహాయము చేయు వాడు. 

సహించు, ఓర్చు, 

సహితము, కూడుకొన్నది, సయితీము 

కూడ, 

సహిన్షువు, ఓర్పు నల వాండు, 

సవృాదయుండు, మంచిమనసు గల 

వాడు నిష్పమపాతి, 

_సహోదరుండు, తోడబుట్టువు, 

సవ్యాము, సహింపదగినది, 

సళుపు, సలుపు, పుండు, గడ లోనగు 

వాని చే కలుగు నొప్పి, 

సళ్ళు, సడలు, శిథిలనుగు, 

తమిళము 

కూడ, ఉఊఆడన్ పోవుదల్, ఉడా 

కు ఏకుదల్ , 
మి 

కూడవరువద్కు (తమిళములో ఒక తీగ 

పేరు కూడు, 

తోళక్, మేనిని, (ఒక చెటు. 
ల లు 

కూడఇరుక్కుం సుచావం, 

మె వి, మణం పురినుక్కొన్ల మంగ, 

పొజు మొ, 

ఒరువరిససెయిల్ ఊట్యూ_రును సాప్పిడు 
ఈ య 

దల్ , ఒ రేవరిసి అల్లదు పంతి, 

ఉడన్ పడి తవన్ , 
అజ 

నాడే 

ఆయిరం, పల, శాల, 

ఉడన్ పడి త్తీవన్ , కూడపడి త్తీవక్, 

శూ దవి సెయ్బనస్ , 

పొటు మె యుళ్ళవన్ 

నల్ల మనం పడైత్సేవన్ , పారపట్బం ఇల్లా 

దవస్ , 

& దన్ పీటఅందవన్ 

పొటుక త్రేక్క_దు, 

ఉబాదె, నోవు, వలి, కళాల్ శదె 

క్కు శే ఒరు గులుగుప్పాన సోయి, 

పదనళివ్కు దళ రుదల్ , 

వ్ 6 

కన్నడము సళ్ళు- 

సవాగమన్వ ౫ండనెహిణ జతెగ చితి 

మేళె వాతి, ఉరిథ హోగువుగు. 
అజీం 

జతే తితు గాడువ, 

“గ భె క్కు హెండతి, 

“హిండతి, మదు వెయాదవళు, 

తాళ్ళ, 

ఒందే పం కి యలి ఉణువద్కుఒం దేవరుస, 
టీ య te 

ఒందేకడె ఓదువదు జక 7౫ ఓదువ, 

స్నేవాాఒం దేక డని వాసమౌడ్వు సం సర్ల, 

సావిక్క ఆ చీక, వాలవు. 

"సరి ఓీదువను, 

నవాయనూడువను, 

తాళీకాళ్ళు, 

కూడిద, సహా, 

తాళికొళ్ళువను, సహా సువను, 

బృళ్లిముల స్సుళ్ళవను, మనన్వీ, సమబుద్ధి, 

సహీిస బేశాదదు, సెం 

శూలె, (వాల్లు నోవిన బాధె (తాసు, 

నడిలు, శిధిల, 



"తెలం యగు 

సా, సగము (చూ. సాచాలు. 

సాంక ర్యము, నంకరమగుట, కలయుట, 

సాంకేతికము, సంకేతము కలది సంకేత 

సంబంధ, 

సాంగత్యము, స్నేహము చేరిక, 

సాంగమ్బు అన్ని అంగములతో కాడి 

నది సంవూర్మము, 

'సాంతే నము, ఒదార్చుట, 

'సాంత్వేము, వీయనిమాట, మం-చిపలుక, 

దాతీణ్యము, 

'సాం(దము. దట్ట మెనది, 

సాంధ్యము, సంధథ్యక సంబంధిం చినది, 

సాంధ్య రాగము, సాయంకాల ప్రు ఎజ్జిటి 

శాంతి, 

సాంప్రదాయిక ము, సం(పదాయమునకు 

చెందినది, 

సాంయాతికండు.ఓడవ రృవండు,(చూ, 

క అమరి. 

సాంవత్సరిక ము, సంవత్స రాంతేమున 

జేయునది, 

సాంసారికము. సంసారమునకు సంబం 

ధిం-చినది. 

సాకల్యము, పూర్తి, సమస్తము, 

సాక. కాపాడు, కారణము, 

వ్యాజము, 

పం చ్చు 

సాకూతు, (పత్యతే.ము, అసలు, ఎదుట 
అజో 

నుండు కనబడు అచేముది, 

సాక్ష్యము, (ప్రత్యతీము గా తెలిసినది; 

చూచినవాని వాక్యము, (ప్రమాణము, 

తమిళము 

మాది, 

కలప, 

ఏర్పాడానద్కు కటుప్పాకుక్కు_ ఉట్ప 
౬ 

టర్కు ఇఅలక్కణ సంబండమానదు, 
లు 

నట్పు, కూడి క్క ని చేగం, 

ఎల్లా అంగంగళుడన్ ఇరుప్పదు, 

ముళు మె, 

సమాదానం, శాందప్పడు త్తల్ , 

నల్ చొలొ, నలవారె, దావీణ్యం, 
౧౧ ౧12 

ఆడర్ న్లదు, 

సని వేళ క్క సంబంద పటదు. 
0 ఈ ల 

సాయంకాల దిల్ ఆకాయ తిల్ తోనుం 
జో తో అ 

శివస్స శాయం, 

మజబు, 'సంపర చాయ సంబందమానదు, 

ఆణ్డు ముడివిల్ సెయ్వదుు ఆండు 

నిరైవు విభా, 

వాళ్ కెక్కు_ సంబంద పృట్టదు, సంసార 

సంబందమావదు, 

ముళుమె, ఎల్లాం, 

శాప్పాటు, వళీరుర, కారణం, శా 

(సృాష్క, 

(పక్యకుం, అసల్ ేరిల్ ఇరుక్కు_0. 

ఎదిరిల్ తోన్గుం, అగప్పృుడుం, అదు 

"వేయిదు, 

సాట్బియం, జేరిల్ ఆరిందదు, పార్థ 

వన్ శొల్, నంబక్కూడియ శొల్ , 

5068 

జ్ర న్నదము (సాకు 

అర్థ, 

సంకర్క బెరెత, (కాటహాడియలి సేరిశె, 
అ య 

సన్నియుళ్ళ, పరిభాషె; బు"ద్యో్యోగిక 

గెశ్లైతన, సేరిక్క స్నేహ, 

సంపూర్ణ వాగి, శాఖోపశాఖగ ళొడ నె, 

సమౌ ధానమొడువుదు, 

న్ హీమాతు, బెల్లెడ మౌతు, దాకీణ్య, 

దటవాద, 
ల 

సగండెగ్కె సేరిద, 

సంజి కెంపు, 

సాం (ప్రదాయ క్క "సేరిద, 

సహాడదగిన వ్యాపార మౌడువను, వాడగు 

మేలె వ స్తుగళ మారాటమాడువను, 

వర్ష పూ రియాదమేలె వమౌడువ కర 

వర్ష కొ. న బరువ. 

సంసార సంబంఛ వికున, 

సమ స, 

శాపాడు సాకు బె శీను 

వ్యాజ, నిమి త్త, 

సాక త్తు నోడిద, అవే ఇవనుు అడే 

జసు, ఆట'సలాద, 

కారణ, 

3 లాగాయి. _ కలాం 

(పత్యతే వాద తిళిద సుద్ది, నోడిదవన్యు 

వాజ్మూల, (పమాణ, 



సాగ రె కెలుంగన 

సాగదీయు. లాగు, 

పారించు, 

న్ థి 

పాడిగించు, 

సాగిలయుడు, సాహోంగ నమస్కారము 
లు 

వేయు, 

సాగు. పొడుగన్క వదులగ్కు జరుగు, పని 

యగు, వ్యవసాయము, 

సొగనంభు, పంపించు. 

సాగుబడి, కృషీ వ్యవసాయము, 

సాజూత్యము, పోలిక సజాతిత్వము, 

సాట, వస్తు పరివ ర్తనము, డబ్బు కేక యే 

సరవల మార్చు సాటా, 

సాటి. సమానము 

'సాటువ, సాటి చూపించు, 

సాతాళించు. పోపు, తాళించు, 

సొత్తు, వర్తకుల సమూవాము (ప్రయా 

ణీవల గుంపు. 

సాత్వివండు, మం-చివాండు స త్త్వ్యగుణము 

గల వా6(డు, 

సాదన, అభ్యాసము, 

సాదనకాండు. చక్క_ంగా సాధన చేసిన 

వాడు, 

సాదము, (ప్రసాదము అన్నము. శ్రి? 
వెప్లవులు చేనీన జేన నివేదనము, 

సౌాదరము, ఆదరముతో హాడినది, 

మర్యాద, సమ్మానము., 

సాది, గుజప్పురౌతు, మావటీడు, 

సాడించు, నిరంతేరము నిందించు, 

సాదు, మంచిద్తి మంచివాడు హింస 

శేయనిడి, వేయని వాడు, 

సాదృశ్యము, పోలిక్క సామ్యము ఊప 

మౌనము, దృషప్రాంతీము, 

TD—72 

తమిళము 

ఇళ్లు నిట్లు, జేండికొ, శువళ రృుక్కొ_ళ్లు, 

కీలేవళుందు నమస్కారం “సెయ్ 

సాపహాంగం, 
లు 

నీట్లు, వివసాయం, పయిర్ తొొళిల్, దళ 

రుదల్, తొంజిపోగుం, 

వళి అనుష్పూ, 

వివసాయం. 

ఒ(టుమె జరుశాదిక్కి "శేరవదుం 

శరక్క_ మొ,టిక్కొాాళ్ , పండంమొట్రు 

దల్ , పరివర్తనం సెట్టు, 

సమౌనం, ఈడు, 

సమానం, ఈడు కాట్టు, ఉావమె,, 

తాళి కల్, బై వగ రావిల్ వోట్టు 

"పెంట్టుదల్ , | 

వణిగర్ గళిన్ సమూగం పిరధయోాతణిగ 

లిన్ సమాగం. 

నల వన్, సతేషగుణముడైయవన్ , 
గ శ 

పయిర్శ్చి, 

నను పయిరీ, పురిన వన్ , గి పయిల్బ పుం 

సోటు, పీరసాదం, అన్నం, (శ్రీవైణవర్ 

గలిన్ కడనవుల్ , నె వేద్యం. 

ది రె 

ఎప్పొళుదుం తిటువదు, 
ఉం 

నల్లద్కు నల్లవన్ ౩ తీంగు సియ్యాద వన్ 

(దదు. 

pa. | రాలా (oo) 

పోల్ దృ్భప్తాంతేం, 
SE 

569 

ఉఊద్దవాగు, సకిలాగ్కు సరియు, అరళ్యు 

కెలస సాధిసు, వ్య్వవసాయమూాడు, 

కళుహ్సు, వీడడు, 

కృషీ, చేసాయ, 

సోలి క, సజాతిత్వ, 

మారాట్క బదలావహొ, రొక్కకొడచెె 

మాతుక ఇ, సట్టా వ్యాపార, 

ఈడు, సమః 

ఈడు, 

వగరిణి మోకు, 
౧ 1 

వర్తకర సమౌజ, పథిక బృంద, 

జ ₹యవను, నసతే ప్షగుణ, సంపన గ 
౧౧ జాల ' ‘ 

BE . 
సాధ నెమోడిదవను, సాధిసిద వను(ళు, 

(పసాడ, అన్న, (శ్రీవైష్టవర భగవ 

న్ని వేదిర నిత్య ఊట, 

మాన్య, మొౌననీయ, మొన్యరీతియల్లి 

మౌర్యాదె, , 

కదిరె సవార్క, మొవటిగా మావుత, 

నిరంతేర నిందిను హాంగిసు, 

ఒళియవను, , హింస మాడదె, ఇరువ 
య 

జంతు, అథ వా మనుష్య, 

పహూోలి క, ఉ పవొన, దృ ప్రాంత, 
ప) 

: 



సాధ ] తెలుగ 

సాధకము, సౌాధించునడ్చి పనిముట్టు గా 

నుండునది, 

సాధవండు, సాధించువాండు, 

విద్యను అభ్య సీంచు వాండు, 

ఏచెన 

సాధనము, సాధించుట 

(యా. సాధకము, 

పనిముటు, 
చక 

సాధర్మ్య్యము. సమొన థధర్మగుణ ము, 

పోలిక్క సామ్యము, 

సాధించు, (శ్రమతో నెఐవేర్చు,. అభ్య 

౨ సీంచ్యు జయించు, 

సాధువోదము. మంచిమాట, ఒప్పుదల, 

స్తోత్రము. 
సాధువు. మంచివాండుు అఆహింసావాది, 

సాధ్యము, చేయదగినది, వల్ల నె నది, 

॥ సాధ్యుండు, అలవియెన వాండు. 

సాధ్వసము, తొట్రుపాటు, కంపము, 

భయము, 

సాధ్వి, మంచి యిల్లాలు! 

సాన, కాణి నూజెడుజాయ్యి ఒజజఫు 

తాయి, 

సాని, వేళ్ళ, భార్య, ఆధి కారిణి గొప్ప 

యింటి స్ర్త్రీ 

సానునయము.ను ర్యాదతో, (పౌర్గనతోో, 
థి 

సానుభూతి, సహానుభూతి, 

సాన్నిధ్యము, సన్నిధిలో నుండుట్క 

సమిప్యము, చెంత, 

సాబు, భుజించు, 

సాపత్న్న నమొ సవతిత నము 

“నుండి.ఎ తి పొరపాటు లేక (వాయ( 
అటే 

తమిళము 

సాదకం, తొళిర్ కరువి, (పణిముట్రి 02 
పణి ముట్లు 2 

ఏచేనుం జరు వా పయిర్ని చెయ్ 

| సాదనం, భారిన త్రిల్ వెట్టి, తొళిర్ 

కరువ్తి ఆయుదం౦ం, . 

సమౌనగణ౦, పొదువాన అచ్చణం, 

ఈఊరుదియాగావ్చొల్ , వెల్, నిజెవేటు, 

నర్ చాల్, ఒప్పుదల్క్ తో త్తిరం, 

నల్లవన్్ సాదు, ఇంగ పురియాదవన్, 

“శయ్య త్తక్కదు, శయ్య ముడిందదు, 

సాద్దియన్ ; అండ సులఅభమొనవన్ , 

అచ్చం, నడుక్క_ం, బయం, 

నల్లమ నె వి. 

సాని, శాణాపిడిన్క_ం౦కల్, "లేయ్ తు 
రు అలన 

పార్కుుం కల్, 

మంగ్క 

మనెవి, 

సెరియవిటు "పల్ , 
దరి ఉం 

అధిశారముళ్ళ 

మరియాదె యడన్ వేండిక్కొ_ళ్ , 

ఆదరవు, 

సన్ని దియిల్ అల్లదు ఆరు గా మెయిల్ 

ఇరుప్పద్యు అరుగామె. 

శోక్యా_ళ త్తిగుణం, పొరామె, 

తు శువైయానదు, మేడుపళ్గ మిల్లాదదు, 

'చడరమూనద్య, త వరిల్లాద, శై 

యాగ ఎకుదప్పట్టదు.. 
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కపడింది నెరవేరిసు, 

కన్నడము ( సొప్ప్ర 

సంకరణ్క సాధినువుద్కు మేలోగిర, 

సాధక, సాొధిసువను, వి ద్యా భా స 

సమవాగి మాడువను, 

సాగిసు ఆయుధ సఅకరణ, 

సాధ నె వాద్య సామాన్య ధవ్మ, హోలి కె, 

వ్ రు 

సోత్క, ఆంగీ కార, : వః సద. 

జావ యం 

ఒ ళెయవను అహీింసావాది,. 
య 

మాడబల, శక్య, ఆగబల, 
య 

ఒశ్రయజమాని, 

సాళొకలుు మసెగలు ఒరెగలు, 
య య య 

వే శ్య, ఒడతి, “హెండతి అధికారిణి, 

దొడ్డ మనెయ “హొంగను, 

మర్యాదయింద చేడ్తిక్రొళు 

ఆదర, 

సమక్షీదల్లి ఇరువుద్యు సమీప, వా త్రీర, 

నుణు పాద సునూ(త మనూ 

ను నోడిీ శుభవాగి బరెయు, , 



సూప తెలుంగు 
అలనే 

] 

సా పపదీనము, ఏడుపద (పెండి సప 
టి య అటి 

పదృములకు సంబంధించినది, 

'సాభల్యము, సఫలత, 

సాచబాలు, సగము పాలు, 

సామంతు(డు, పాఠవని (కిందనుండు 

అంత్య పాలకుడు, 

సామ గి. వస్తువు, 

సొమము, సామవేదము, మంచిమాట, 

సామర స్యము, ఒద్దిక, అనుకూలము, 

సమరస భావము, 

సామా బికు(డు. సభ్యు (డు, 

సామాన్యము, సాధారణము, ఉమ్మడి, 

సామాన్యుడు, విశేనవ్య కి కాని వాండు, 
par +) 

సామి, స్వామి, రాజో యజమానుడు, 

సామి హ్యము, దగ్గర, దాపు, 

సాము, వ్యాయానుము,. నగము, 

సామెత, లోనో కి, 
అటే 

సామ్యము, ఫోలిక, 

సాయము, సహాయము, సాయం కాలము, 

సాయకము, వొణము, 

సాయుజ్యము, 'జేవునితో లీనమగుట. 

శమము, చారు, 

సారళ్యము, సరళ ఫావము, 

(పధానాం 

సారాంశము, నికరముగా తేలినది, 

సారె. వమారెకిచ్చు వరుస్క కుమ్ముర 
అవ 

చక్రము పాచిక, 

తమిళన 

ఏళు అడిగళుక్క_ (స ్తపదంగ ళుక్కు) 

సంబందప్పట్టదు, (తిరుమణచ్చడంగు 

సపలమొనద్కు పయనుళ్ దు, 
య 

పొది సంగ, 

సామంత ఆరళశక౯ా, శి టరళకా, ఎ లె 
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నాటు ఆరశకఃా, 
లు 

పారుల్, 

“సానుం”” ఎన్నుం వేదం, 

చేదం), నల్ చొల్, 

జ ఉట, 
ఒద్దిక? ఆనుఘాల 0, సమర బర 

(సామ 

సావు ర నం 
అలలో 

ఆంగ తినర్, 

సాదారణం, పొదు నిజపష్పు, 

పొదుమనిదన్ , సాదారణ మనిదన్, 

అరళన్ , యళవూొని, 

అరు గా మె, కళై ఇరుప్పదు, 

ఉడజ్బయిర్ని; పొది, 

పళ 'మొలి, 

ఒబటుమె. 

సగాయం, మొలె జేరం, సాయంకాలం, 

అంబు, 

కడవుళిల్ నుగెవుదల్ 3 కడవుళోడు 

ఐక్యం ఆఫదల్. 

| 

సారం, ముక్కియమౌన రసం, శారు, 

తెళివు సరఅం, సరళ బావం, 

పారుళిన్ సారం సారమాన అంశం, 

కేర్ ందు ఎడుక్క_పట్లదు, 

పెణ్లిన్ సీర్కు వరిశె, (స్రీదనం ; కయ 

వనికా చకం, శొక్కంట్టాక్ * | 
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కన్నడము [సారె 

ఏకు హేౌశ్తైగళ ఆగమ వధూవరరు 

హోమగుండద' నుత్తు అడిగళ నిడు 

వుదు, 

సఫల తె, 

అర్ధవావ్క_ 

పాలకన కెళగిన రాజను, సామంతే, 

వసు, 
అటో 

సాము వేద, ఒళై మాతు, 

ఒక్క_ట్లు, అనుహల్క సమరస భావః 

సామర ని జాూణత్ న, | 
® 

సభ్య, 

వొడసి తీ ఇల దవను, 
గర అలి య 

స్వామి ఆర స్త యజమౌ నః 

వా తిర, సమీప, 
(a +] 

వ్యాయామగ ర డి, అర్థ భాగ, 

జననుడ్కీ నానుడి, 

హోలి కె, 

సహాయ సాయంశాల, 

బాగా 

దేవరపాటైక్య, 

(పధానరస, (ప ధానాంళ, సాదు, 

సరళ భావ, 

సరియాగి తేలిద్క విచార, పదార్థ సార, 

ఆరణ, వారణ, నమ్మారన చక చెత్త 

దాల్, 



సార] తెలుగు 

సారె, సారెసారెక,ు మాటిమాటికి, 

తమిళము 

| ఓవ్వ్యొరు తద వైెయు౦, 

సార కము, అరవంతము, సఫలము, పయన్ పకువగు, తగున్నదు, 
థి 

సార వాహు(డు, వ రకు, 
థి యువి 

సార్తరిమూ, త డిసినదెం 
ది 

సార్యళాలిక ము, ఎల్ల శాలముండునది, 

సార్వజనిక ము. సార్వజనీనము ఎలజను 
యm 

అకు సంబంధించినది, 

సాలు, సంవత్సేరమ్యు శాలువు, 

“సాలె, త్ర వేయు జాలి, 

సూవ గానము, (శద, థా శ థి 

సావి. శాలము, అని. 

సావు, చావు, మరణము, 

సావాచర్యము, క్హూడ నుండుట. 

సావాసము, తేగువ్కృ శక్తికి 

పనిలో డిగుట. 

సాహాయ్యము, తో-డ్చాటు, 

లే త్త్వేము, జ్ఞానము, 

మించిన 

సాహు, సాహుశారు వ రృకండు, 

సింగాణి, ఒకవిధమెన విల్లు, 

విం-గారము, ళం గారమ్ము ఆందము, 
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సురుడు. వెలుతురు, క్త 

నుక. సురియ, చిన్నక త్తి చాకు, 

సువర్ష్శము, బంగారము, 

సువారము, వంట, 

సువాఅ, సువ్వియను సెండ్లిపాట్క దం 

పుడు పదము, 

నువావీని, పేరంటాలు, ము'త్తే దున, 

సువ్వి, సువ్వాలె దంపుడు పదము, 

నుశోకుయడు, (పనీదు(డు. 
య రు 

థ్ లు 

సుషు పీ, మంచిని(ద. 
[rn =) 

సుమ. చక్క_న, బాగుగా, 
© 

చు సీ, నీర సము సోమరితేనము, 
pen - 

నరా నుమా. చూనుమౌ, 

నూ కము. _ వేదభాగము చక్కలా 
pa.) 

ఇెప్ప(బడినద్వ,
 నూ క్తి, 

సూ మ్మీము, చిన్నది, సంకేతము సన్నగా 

దృష్టిశుయట్రిప్పోడు వదు, పారె దోషం 
ద es Cn 

ఎడుప్పదు, 

కిక తీ, శిరువాళ్, 

పజయన్ , 

శురుంగు 3 కొంజకొంజంమొగ నరె ౦దు 

స్ఫోవదు, 

అళ గానదు, 

శురుడు ; ఎతియుంకోల్ , ఎకు 

నీ జీయక్యతి, (౧ 
షం 

పొన్, 

సమెయల్ , 

సువ్వియెన్ను తిరుమణప్పాడల్ 4 

సుమంగళి విదవె ఆ గాదవళ్ , 

సువ్వి నెల్ ఇడిన్క_ంబోదు శొల్తుం 

పదమ్ పాటు, 
౬ 

ఫుగళ్ షెటవన్, 

తిరమాద ఇరుప్పదు, 

నలతూక్క_మ్, 

న్మనాగ, 

నుక వినమ్, సోంబల్. 

సూ 

పారప్చా, 

వేద త్రిల్ ఒరు పిటివు, నన్లు కూటప్పు 

టుళ్ళదు, 
టు 

ఛి 

576 

కన్నడము [ నూకు 

కో పా వేశం, చవ్వహీడిద కుణి దాట, 

౬ 

గణక లి, 
రం అని 

పూ లెయవను, 

సారుగు, సావశాశదింద కాణచెహోగు, 

| మనోవార, చవెలువాద, 

"బెళ కకోలు, 

చూార్కీ క భారి, 

హోూన్ను, 

అడి. 

“ సువ్వి * యెంబ మదువహాడు, ఫట్టుచాగ 

సు|పనీద, 
న్ య 

(Un) య 

జ లెనిచె, 
౧ ద 

వంద, 

సున్తీ, ఆల స్య. 

నోడో. 
వేద భాగ, సరియాగి "హేళిద్క నూ క్షి 

| సదు, స్వల్ప, సంకేత, సాన, ఇంగిత 



నూచ ] తెలుగ 

“హెచ్చరించిన యఖి(_పాయము, 

సూచకము. సూచించునడ్కి తెలుపఫునది, 

నూచన, సూచించుట, తెలుపుట జాడ, 

సూచి. సూది; నూచిక్క అకారాడి విష 

యనూచి, సూచీప త్రము, 

నూటి, గుటి, వంకరలేన్సి సరిగానుండు, 

నూటివడు. సరిపడు గుజినితావ, 

స్ర్రీలచేతి గాజాలు, 

నూడద, కానుక, 

నూడు, పగ ళా ్లల్చుః 

సూడు పట్టు, విరోధించు, 

నూతి, (పనూలి, (పసవమ్ము కట్లు, 

నూతిక, ఛచాలింత రాలు, 

నూతుండు. తేరునడుఫు వాండు, వడం, 

బటు, 
రు 

నూత ధారుడు. గాటక1పయో క్త 

వడంగి, 

వ్ ఉం 

సూ తేము,. దారము నూచను మౌరము, 
న ౧ 

వ్యాక ర కాది శాస్త్ర (గంథమందలి 

అంశములలో నొకటి, 

సూదం౭ంటుజాయి, ఆ యసా్కాంతీము, 

నూదక (డు, వంటవాడు సూదుండు, 

సూదనము, చంపుట, 

సూద శాల, వంటయిలు, 
దగి 

TD—73 

తసిళము 

ఒరు సంకేతమ్స్ కణ్సి మర్శతుడన్ 
రేం 

ేచ్చి, 

సూవనై, ఎచ్చురిక్కె, మర్మమౌా ౫ 

ఎచ్చరి త్తల్ * 

అటిక్కె, జూడ 

ఊని అక రాది పొరుళ్ శాట్రి, ఆక్రాది 

"నేర్ కోణల్ ఇలాదదు సరియానదు, 

కట, " 
కుటీక్కి_ సీరానదు, 

"పెణ్ గళిన్ వళెయల్, 

కాణిక్కె? వెగునుతి, 

పగ, నుడదు, 

ఏిరోదిత్తుకొ ,_ ళృదు,. 

పీర సవమ్, 

కళ ంచెయిన్ "తొయి, 

(పసవఅశె , 

తేకోట్టి, తచ్చన్, అరళర్ గై తుది 

శయర్యుం కవి తుది పాడకన్, 

నాడక త్తె నడ త్తివెప్పవన్ , సూ త్రీర 

చారన్ ; తచ్చన్ . 

నూ త్రిరత్తె పిడిప్పదు, దారంపిడిత్తు అళ 
ప్పరు, 

సరిప్పడు, జతేయాగు, 

నూల్స్, ఆటీ కె, వళి, సూ త్తిరమ్స్ 

ఇలక్కు_ణఇం ముదలాన శా త్పిరంగ 

నీల్ అంళమ్, 

అయసా్కా_౦దమ్, శాందమ్, ఇరుం బే 

ఇళుప్పను, 

సమెయర్ శారన్ , 

కొలుదల్ , 

నసనమెళకుల్ అరె, 
ముం యెలా 

ఫ్ 7 

శకన్నడమా 

నూచనె మాడువ, 

నూ-చ నెవాడు, వోది, 

సూజీ, విషయసూచి, నూ చీష్మత, 

గురి నిటగిరువ, సరియాద, 
వలి 

సరియాగ్కు లకు భేదిసు, 

హాంగ సర కబలి, 

కాణి కె, 

హా, నుడు, 

విరోధిసు, 

(పసూతీ, బాణంతి, హూలి, 

బాణంతి, 

చాణంతికోేో కా, 

తేరునడెసువను, బడీగెరవన్కు సొగడు 

వను, 

నాటక దమకౌగార, బడి గెరవను, 

దారద్క హిడిత, 

జ తెమాడు, సరినూడు, | 

శాస్త్ర ల సూత | 

తఅయసా్కా౦తే 4 

ఆడిగమాడువను, 

శ్రా లె, 

ఆడి గమ "నె, 



నూది ] తెలుంగు 

నూది, సూచి పట్టుటవ సాధనము. 

నూనుండు, కొడుకు, 

నూనృతీ ము, సత్యము నిజము, 

నూపశారు.డు, వంటవాడు, 

సూపము, వండిన పప్పు, 

(స్త్ర చతుః 

నూయాణము, దండయాత్ర, దాడి, 

నూరి, పండితుండు, నూర్యు (డు, 

నూరెలు, ఇరు పక్కలు, * 

సూల, శూల, కడుపులో కుట్టు, 

నృ గాలము, నక్క 

ఆగ్ ఆం ఈ 
సృజన, స్వః 

సృజించు, కల్సించు, 

జ అ చొ సృష్టి సృజించుట, 

సిక, సెగ జాల, చేది, 

జజ పడుక, 
ఆ 
సెనగ ఒక ధాన్యము, 

సెబ్బర, వెడుగసం 

సమ్మె, ఇ తేడ దీప స్టంభము, 

సర, ఆపద, ఇ 

సెల, సెలయేజ్కు కొండనది? బాణపు 

ములికి, (వణరం (ధము, 

సలక్ళు, బొణను, ఒక విధ మెన గడ్డ, 
(wa) చ | మ 

తమిక్చూ 

ఊనసి తుణి వరా కేహ్క_ం కరువి, 

మగన్, పు త్తిరన్ , 

ఉణ్ మె స తియమ్, 
రా అనీ 

నమెయర్ కారన్; పరుష్పుశ మెప్పవన్ . 

శమెత పరప పాక్ పరుపు 

శమొయల్ శా తిరమ్ శమెయల్ ఇల 
ర ne చ... 

కణ నూల్ 4 

పడెయొడుప్పు, 

ఫులవన్ , కడిరవన్ * 

ఇరుఫురమ్, 

నోయ్ వయటువలి, 

ఒన 

గి 

,నరి, 

పటెప్పూ, 

పడె తల్. 
చింటు 

పడెప్టూ, 

యూ 
0౨ 

పడు కె గాః 

కడటె, 

శాటదు, 
టు 

పిత్తళ్లె విళ క్కు_ కంబమ్, 

ఆపాయష్ు, తీంగు. 

మలెయాటు, ఆంబిన్ ఇరుంబుమునె; 

నీ * పుర్లాన్ ప్రై 
ర 

 ఆంబుక్కో_ల్, ఒరువగ పరును, 
: ర ళు 

ఫీ7ర3 
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నూజ్మ్ హోోౌలిగ సలకరణ, 

మగ, పుత్ర, క్షమోొర, 

సత్వ, నిజ, 

అడి గయవను, 

'బెయినీద చేళి, 

క్ స పాకశాస్త్ర 

చాలి, దండయా తే 

పండిత, సూర్యను, 

ఎరడు.క బె, 

పహూాి | హా” స్రైనోవు 

సెక, డర ఉక్క 

హానీ గ 

కదలి, 

తోర్కె బెిటదపహాళి; చాణద వెం 
వ్ 

హూుణిన తూతు, 
లం 

జాణ ఒందు తధహో గడె, 
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సిలగ. ఉపశాఖ, ఓపికరకపఫు ధాన్య కీళెయిస్ కిల, ఒరువ గై దానియ ఈ పశా ఖె, సలి కెయక ద్బిణ శాళిన అళ తె, 

సెఅగపార, గుడ్దలి, 

సెలగులు, చిక్కులు, 

సెలగోల, పసుల మే పెడు కల్తి, 

సెలఅయూట, కొండయూట, 

సెల వాటు. ఆయుధమురీ గిలి సెలపడు, 

పోవుటకు "సెలవిచ్చుం ఆజూాపించు, 
Gy 

'మలె ఊతు, 

ఇ 

సెలవు. ఆజ్ఞ, వీడు ఫు, పోయివత్తును. 

సెలవుగాయడు. దూబరదిండి, దుబారా 

మనిషి, 

ఫెలా, అంచుకమ్ములు లేని సన్న తెల బట, 
య 6౫ 6) 

సేకము, సెగ, ఊన్లముు చల్లుట, తడు 

మానమ్ ఆళవు; మణ్ వెట్టియిన్ 

త గుడు, 

నగదపాదె, 
3 6 

వృద్ధి మాగమ్, నేలుక్క_వరుషమ్, 

శేంగుమ్ ; కండిన్క_మ్, 

చీక్కల్ నళ, తున్నంగల్ , 

ఉం 

ఆయుదంపటు, క తీమోడి ఫుణ్ ,. 
చవి అటట 

కటల యిడు, 
రం 

విడైకొడు తల్, 

కెలఅవాళీ అదిగ శెలవుక్కా_రర్, దండ 

చ్చెలవుశక్కాారన్ . 

కరెయిల్లాద వలళ్ళెతుణి, 
రానా 

(a 
తాం 

౧) 

వెప్పమ్్ అనల్ భూడు 3; జలం ఎరై 

ఫుట, 

సేకరము, సం గహము, 

సేకరించు. సం గహీంచ్చు సంపాదించు, 

చేగి, ఆపద, కీడు, నష్టము చెడ్డ "పేరు, 

సేచకము, చల్లువది, తెడుపునది, 

సేచనము, తేడుపుట, 

సేతువు. వారధి వంతెన, 

చేద. బడలిక, 

నేద్యము, కృషి: 

సేద్యశాండు కృషీశలంండు, 

సేనాని, సేనాపతి, చెంన గా (గు, 

తొగుపూ సేకారమ్. 

తొగు తల్, శేగ్చదు నేళారం శేయ్యదు, 
అలానే 

తీంగు, నషమ్్స్ శెటెప్పెయర్ , 
లు లు 

జలం తెళిక్క 0 వేలె, 

జలం తెళలిస్పను, ననెప్పదు, 

పాలస్, వారావడి, 

కలిప్నశి 

వివసాయమషము, పయిర్ తొళిల్, 

ఊళ వన్, వివసాయి, 

|దళ వాయ్ శేనాపతి, 

579 

గుద్దల సలికె, 

వృదియాగుు కడిదాకు, 
య 

తొందచె, 

శబ్బాంద వోలు 

తోం, డొనె, 'బెట్టద పాళి, 

. ఆయుధ పయోగ వాగి, 

దుందుగార, దుందుతీ నా లె, 

సెల్లా నూలిన అథవా శేశమి బిళిబ క్రై, 

న్స క్ర ఇ₹ావు, సీంపిసు, సిసనెసు, 

సం గవా, 

సంపాదిసు, సేరిను, 

వేడు, కెట్ట హౌసు, 

నింపిసు కొళిలి, 

తోయిసు, 

చారాధ్సి సేతు వె, 

దణిదిపలోగు, 

చాళు, కిం 

.రెతి, ఒక్కలు; 

| దళ వాయి, సేనాధిపః 



జే 

శీ] తెలుంగు 

శీపు, కాలము, 

చేమంతి. చామంతి, సేమంచిక, 

చీనుము. జ్నేమము, శుభము, 

సీల, వస్త్రము 

నేలు, శాలువ. 

సేవ, కు కూ పృ, కొలువ్కు పూజ, 

స్తోత్రము, 

నీవవండు. పనివాడు జీత గాడు, 

సేవధి, నిధి, లిబ్బి, 

సేవనము. కొలువు, పని చేయుట, 

శీవిక. సేవకురాలు, 

సీస, అతుత, మంగ ళకరమెన బెయ్యము, 

సేస్మపాలు, తలం (యాలు, 

-సెంధవము. ఇందుష్పు, గుజ్తము, నింధు 

"దేశమందు పుట్టినది, 

సెచు, ఓర్చుకొను. 

సెపు, సహింపు, శీర్పు, 

-నెకతము, ఇసుక దిబ్బ, 

మెకము, సూతయ్మము. 

సెగ, సంజ్ఞ. 

“సితము, సహితము, కూడ, 

నెదోడు, తోబుట్టువు, 

తమిళము 

చేరమ్మ కాలమ్, 

శామందిపుష్పు౦., 

నలమ్స్ సౌక్క్ యమ్, 

తుణి, సేలె, 

శాలువె. 

సేవ పణ్కి పూడె, తో త్తిరమ్, 

వేలెశ్కాంన్, పణియాళ్ , 

నిది ప్రదయల్ , 

కొలు. వేలి సెయ్దల్ , 

చేలె క్యా. 

అట్చశతె, మంగళ అరిశి, 

కల్యాణ తిల్ ఆణుం పెణుం ఒరువరు 
అవనీ ta 

కాా_రువర్ వై త్తుకొ_శ్ళుం అరిసి, 

స్ 
ఒరువగై ఉప్పు వదిరై, సిందునాట్రిల్ 

పీజనదు, 
ద 

పొరు మె, 

మణల్ తిశ్రాయ్, 

నూత్తుమమ్, 

కూడా సహా, 

a) 

“ెదాంతివండు., భా స పండితుడు, శాలిర పండితన్, 

నికు డు, సెన్యమందుండు వా (డు, ప చెపిరన్ , 

-సెరం(ధి. అంతఃపుర పరిచారిక; స్క్రీలవ అ న్తప్ప్వుర ప్పెణ్క్ దిరాపదియిన్ 

'గారవమెన పనిక తె, 

t 

జాజి 

పెయర్ ; మర్యాదైయు.డైయ అంత 

పుర వేలె క్కా_ర, 

వ్80 

కన్నడము [ మైరం 

పహూెత్రు, తడ, 
aa 2) 

శామంతిగె, 

శుభ, కేమ్క సుఖ, 

బతు, 
లు 

చాలు నె, 

ఒక్కు_ల్కు సంబళ్ గార, 

ఆరతి అతు తె, 

మంగళ అతుతే అక్కి 

ఒరు తరహా ఉప్పు నదురె, నీంధుడేశద 

వదు రె. 

ఇమ 

ఒడ పుట్టదవను, 

చ్ర్రసండిక, 

నీపాయ్యీో, వీర, 

జ్ఞా 

ఆంతేశపుర పరిబారికే, 

గారవ దానీ, 

కాం సరిగ 



సెరణ ] తెలుగు 

సిరణ, సయిరణ, ఓర్చు, సహనము, 

' చరించు, ఓర్నుకొను, 

సాంటి, ఎండిన అల్లము, 

సొంటు, తప్పు నింద, 

సాంతము. తనది, 

సొంపారు, ఆందగించు, 

నాంఫు, అందము, సౌందర్యము, శాంతి, 

సొక్కించు, ఆనందపరవశత నొందిం చు, 

సాగటాలు, పాచికలు, 

నాగు, పారవశ్యము, 

సాగయు, చొక్కి_ంచు. 

నాగసు, అందము, 

నాగియించు, సుఖించు, 

సోగియు, అందమగు ఇంఫు గానుండు, 

నా చ్చెము, అధికము, ఎక్కువ, హెచ్చు, 

మిగిలినది, 

నాచ్జై. భత్ష్మ్యువి శేషము, 

నసాటసాట పోవు, చిక్కి పోవు, 

పొట్ల, సోవ్కు, పాతలవ తగులుదెబ్బ, 

వొడ్డు, నింద, తే పుం 

నోతు, ఆనీ, సొమ్ము. 
ఆట po.) 

సాద. చితి; దుఃఖము ధోరణి, 

సొన, (సవించునద్సి ఊట కాలువ 

సాన్నము, చువరము,' 
దా 

తమిళము 

పొటు మె శాందచగుణమ్, 

పొటు తుకొ్ళ_ళ్, 

కరుం ఎటు మె, 

సా 
ఊలర్ న యింజ్తి నొంటి. 

తవట్సు నిన్ చె. 

తనదు, సాందమ్్, 

అళగు ఒళి పిరళాశమ్, 

సొవ్క_ 5 సందోవ. తిల్ పరవళమాగు, 
parr, 

క్ 
సాక గాట్రాన్ = 

అళ గుప్పడుత్తు, ఇన్నప్పడుత్తు, 

అదిగ మ్, ఊయక్యు మిగునదు, కొ చ్చెమ్. 

నొజ్జి, (ఒరు యినిప్వుప్పండం). 

ఇ శె తుప్ఫో ఏమ్. 
రు వాతి 

సోకు పా తిరంగళుక్కుపడుం 
ని అటి 

అడియు౦ అదిన్ పళ్ళముమ్, 

తవటు, నించె, తవటు కూణజుదల్ , 

సొతు, 
న్! 

శాపము, శాపతిన్ తీ; దుఃఖమ్; 
టు రు 

ఒళుగువదు ఊటుశాల్వాయ్ నలె 
చ్చుణె, 

| పొన్, 

58! 

శన్నడమా 

"సిం కటా సవాన, 

సహీసు, 

శాడెస్సు, 

శొంఠి. 

సొడ్డు తప్పు, నించి, 

తన్నదు. 
చెలువాగి. 

చంద, సౌందర్య, హాాొళ ఫు. 

ఆనంద పార వళ్యదల్లి ముళిగిసుః 

సిత పగడెం 
అ 

పారవళ తె, 

పరవళ తెయల్లీ ముళుగిసు, 

చెలువు. 

సుఖియా గిరు. 

చంద వాగి, ఇపువాగి. 
రు 

అధిక, “హెచ్చు, ఉళిత, 

భకువిశేప.. 

కొరగు, కృశిసు 

సొ బుయాను, పాత గళుబవిద రె 
౬ ది 

డొంక. 

నించ్కా తిప్పా, 

హాణ కాసు వను, 
వి 

దుఃఖ కుందు, చితి, 

ఒర తె ఊకుయ శాలువ, 

హోొన్ను,ః 

[ నొన్న 

ఆగున 



సోన్నా ] చెలులు 

సాన్నాయి, సన్నాయి, నాగస్వరము, 

సొన్నారి, స్వర శారుండు, కంసాలి; 
ణ 

సాబగు. అందము, 

సొమ్మ, మూర్చ, 

సామ్మవోవు, సొమ్మసిల్లు, ఒడలు తెలి 

యక పడిపోవు. 

సొమ్ము, డబ్బు, ఆభరణము, నగ, 

సొర. ఒకదినుసు చేప, వ్యాకఅళ, సొర 

శాయి, - 

సారంగము, గువావంటి భూగర్భ 

మౌార్హము, + 

సారణు. లీనమగు, 

సారము, స్వరము. 

సౌరిది, వరుస్క (కమము, 

సారుగు, మూర్భిల్లు, ఒడలు తెలియక 

పడు ఆఅలుగ ల "పె క్టై అలమార, 

సాజ, సాజు ఒక మొక్కు. 
వా 

సొఅపు పొరవళ్యము, విముఖత, మూర్చ, 

సోకు. ఆక, దయ్యము ఆ వేళించుః 

సోకుడు, తాకడు, స్పర్శ, 

సోగ, పాడుగెన సోగకన్నులు, 

నోడు, తలలో (బవ్మారంభము, 

Uy 3 ళా ర సోడుముట్లు తల కెక్క్వు; (బవ్మా 0 భ 

_మునుళాకు, ఓ 

| 

తమిళ ము 

' నాగనురమ్, 

తటాన్ ; పొన్ వేతె శెయ్బవన్ , కమ్మా 
౬ రులు 

ళ్, 

అళ గు, 

మూ_ర్చెయాగుదల్ ; ఒడల్ మేల్ (పజ 

న్ వ్ 
యిల్లామల్ విభు, 

సోతు, పణమ్ ఏ; అణి, న, 
అలలే 6... 

ఒరువగ మాన్, సొరశ్కాయి* 

నురంగ మ్ గుగ, బూమివ్క_ల్ వళి, 

an . 

(2) 

వరిస్కె కిరమమ్, 

మూ-ర్పెయాగుమ్, మయక్క_మాగుమ్, 

శోందుపోదల్ , (పజ్ఞైయ్యట్ర; కల్ 

శొరుగ 

నుళెక్కు0 అరె, 

ఆలమారి} వొరుగు, 

సార, సోరశా్కా_ కొడి. 

పరవళమ్స్ న్ క్కు_దల్ , మూర్ చ్చె, 

సో 

తాక్క, తీండు, పీశాశు సిడి త్ర ల్ 

ఆవేశ మ్, 

అక్కు దల్ , పడుదల్ , 

నీళమాన్క, అళ గాన కణ్ గళ్, 

ఉచ్చ, నడుత లై పళ్ళమ్, 

మం డెక్క ఏరువదు, 

ఫ్రి బి 

కన్నడము [ నోడు 

నాగ స్వర, మేళ, 

సో నార, అక్క సాలిగ, 

వెలువ, 

మూ ర్చె, 

మూర్చిసు, త లెతిరిగి బిద్దుపోగు వదు, 

వాణ, నగా ఒడ వె ఆభరణ, 

దొడ్డదినుసు మాను, గొోందల, సొర 

కాయ. 

నసురంగ, గ విమౌర్ష, 

లీనవాగు. 

స్వరః 

వరు స్కె సాలు, 

సౌరుగు, మూర్భిసు, తళఖానిగళ 

సందుశకా అఅచూరి, 

| సౌరకాయి ముళ కౌ, 

పార వళ్య, ఏిముఖ తె, మూ ర్చె, 

నోక, చెవ్భ ఆవేశ వాగు, 

గు ఎ? గా స్త 

నిడిదాద, దీర వాద, సో గకణు, 
యిం ౬ 

(బవ్మారంభ, నెత్తి, హుణి కె, 

కపాళ క్కేరు నెత్తి గేరు. 



సోడ ] తెలుంగు 

సోడ, గార, గచ్చు సున్న పువూతేః 

సోదన, పరిశోధన (పళ్ళ వేయుట, 

సోదరి, సహోదరి, 

సోదరుడు. సహోదరుడు, 

సోజ శోధన, డయ్య మును (ప్రశ్న 

వేయు, 

సోచెము. సౌచైము, చోద్యము, ఆశ్చ 

ర్యము, 

సోబ్వేగము. ఉ ద్వేగముతో, చింతతో. 

సోన, ఆల్బ్పవర్ష ము, కొద్ది గా నీరుపడుట, 

సో పాది, ఉపాధితో కూడినది, అడంకి 

గలది, న 

సోపానము, మెట్టు, 

సోబ, శోఫ, ఒక వ్యాధి. 

సోమరి, సుకుమారి, మందుడు, ఏపనియు 

జేయని వాండు, 

సోమనూ తే ము, పానవట్టమునుండి వీరు 

పోవుటకు చేసినదారిి పోయుటకు 

గొట్టము * అ పాత, 

సోమౌసి, సోమయాజి చం (దవంక 

వంటి అప్పచ్చి, 

సోనిదమ్మ, సోమయాజి భార్య, 

సోము, సుఖము, 

సోయగము. సొగసు అందము, 

సోరణగండు, గవాతము గుడులలో 

కన్నులుగల త లుపులులేని కిటికీ, 

సోల. ఒక కొలత, 

సోలు, చొక్కుు, ఒడలు తెలియక 

పోవుట, తేఅ తిరిగి పడిపోవుం 

సోళు, శూన్యము, 

తమళ న 

గార్, గారెవూచ్చు. 

ఆరాయ్చ్చి, కేళి, 

తంగ అల్లదు అక్కాళ్ , 

ఊడన్ పిజున్లవన్ , 

కోదై; తీ శేళ్ పదు. 

కన్నడను [సోకు 

గారె సణద లేపన, నుణద వాచ్చువి కె, 
౯ to + 

పరిశోధ నె, 

కూడహుటిదవవపళు 
oe) 

సపహూోదరనుం 

శోధ చెవ్యవన్ను శేళు, 

చోద్య, ఆక ఎర్య వాద, 

పరపరప్పుడన్ హూడియ చింది, ఆ త్తీరం, | ఊడ్వేగదింద శిరళి, ఆ తదింద 

సిజఅువము ₹, జలంక బెవాగ, అళచాగ 

వజుదల్ , మెలింద నీర్ పాచ్చల్ , 

కష్టశ్తుడన్ కూడియదు; తడంగల్ 
ఉఈం౦ండానదు, 

పడికటు, పడిగల్ , 
లు 

ఒరువగ వియాది, రత్తవరెవు వ్యాది, 

సోమారి, ఎన్ల వే లె యుం సెయ్యాడవన్ , 

సోమనూ తిర మ్, జలంకొటువదర్కుు 
న! (Ce) 

వాయుండాన ఒరువగె పా త్తిరమ్, 

పానవట టిలిుంందు జలంచెళియేరుం 
ర) 2 

వలి, 

సోమయాజి, (జేళ్యి పురిన్ల అన్షణనుక్క_ 

“పియర్ 

సోమయాజియిన్ మనెవి, 

సుగమ్, 

సాగుసు అళ, 

జన్నల్్ కోవిల్ ౫లిల్ ఓపె (కజ్ఞళ్ ) 

ఉం డాన క దవిల్లాద జన్నల్, 

ఒరు అళవు, 

విళుంబడియాగుకొ. 

| ఇల్లా మై; నూన్ని యమ్, 

ఏరిలి 

సల్లిహని; పుష్పవృష్టి సజల ధారె, 

మెట్లు, పావటిగె, 

శో ఫజాఢ్య, మెహావు, 

పానవట్టదింద సీరుహోరగ హోగువ 

దక్క మౌడిద హాద్కి సోండియ 

చెందు, 

సోమయాజి, దిదిగె చందన ఆకార 

దల్లీరున కడుబు. 

సోమ మాజియ హెండలతి, 

సుఖ, 

ఇవెలువు, సొగసు, 

గవాత్సు, కలుగు భిట్టిద కిటికీ, 

కంచు ఆఅళ తె, 

సోల్కు స్మృతి కెడు, తలతిరిగి విళు, 

శూన్యం 



సొందవ ] తెలుగ 

సౌందర్యము, అందము చక్కదనము, 

సౌకర్యము, అనుకూలము, సులభ పద్ధతి. 

సకమౌర్యము, మౌర్షవమా, సుకుమార 

భావము, 

సౌజన్యము, మంచిత నము, 

సొచామని, మెజపు, 

సౌధము, "పెద్దయిల్లు, “మేడ, 

ఉనికుండు,. కటికవాండు, 

సౌభాగ్యము, ఐశ్వర్యము కలిమి, 

సంపద, 

సౌభాగ్యవతి, ముత్తైదువ, 

సౌభాకము, భాతృ స్నేవాము, 

సౌమనస్యము, స్నేహము, 

సామ్యము, శాంతము మంచితనము, 

"సౌమ్యుడు, మంచివాడు. 

సౌరభము, సువాసన, ఎద్దు, , 

సొరము, నూర్యునికి సంబంధించినది. 

సౌరు. ఆందము, రీలి, 

సౌశీల్యము, మంచిగుణము, సుశీఅ భావము, 

సాపు వము, చక్కు -గానుండుట, 
(©) 

ఏ 

సౌాహృ దము, సుహవృద్భావము, 

స్నేహము; 

స్యా ధావారమ, దండు ఈఊండుచోటు, 

తమిళ్ ఈ 

ఆళ గు ఒళుంగు, 

అనుకూల, సౌకర్యమ్, సులు వాన వెళి, 

సుకుమారత నె, మిరుడువానదు, 

తొట్రాలే శురుంగువదు, 

సర్గుణమ్, 

మిన్నల్ , 

పరియవీడు మాడీవీడు, మాడి, 

వేడన్, పరవెగళె పిడిప్పవన్, 

"సిల్వమ్, నంప తు. 
అవక 

శెల్సి, కణవన్ ఇరువ్బు_ం పెణ్ , 

సగోదర అన్ను, ఉడన్ పిరందవర్ ౫ లిన్ 

అన్ను, సీ సేగమ్, 

నట్పు, 

పాలు మె, కాంతమ్, 

శాంతేస్, నల్లివన్ , 

సణుమణహమ్్ ఎరుదు, 

క దిరవనుక్కు సంబందమొనదు, 

అఆళగు, ' 

నల్ల పణ్బుః 

టీ 

చంద, హౌలువు. 

అనుకూల తె, సులభ వాదమౌగ, సౌకర్య, 

మౌార్హవ, సువమార భావ, 

దొడమ నె, ఉప్పరిగె, 
య 

కటుక, కసాబ, 

ముజేద, 
యే 

(థాతృస్నేహా, 

సౌమనస్య, మె తి, 

శాంత, ఒిగుణ, 

శాంఠ వాగిరువను, 

సారభ్య, ఒ శిగంధ్క, ఎత్తు, 

mm 

చంద, రీతి, 

ఒ శైగుణ, ఒిస్వ భావ, 

సరియాగికువుదు, 

స్నేహిత ళి 

స్నేహా, సుహృద్భావ, 

పాళ్య, దండిన విడిది, 



“తెలుంగు తమిళ ఈ కన్నడము [ స్తుత 

కరన 

స్టలనము, జాజుట, జూటుపాొటు, కరుక్కు_వద్కు వళువ్కు_వదు, జారు, క్రీళాగు, 

సలితము, జాటీనది, పడిపోయినది, స్ట శరిక్కి విశుందదు, విళఘుందదు, జూరిద, కీళాగిబిద్ర, 

Lex 

_స్రంబము, కంబమ్కు బోచబెలేని చిన్న కంబ, తూణ్, కంబంపో((వ్ర చిరు కంబు కొరడు, 

లం 

సంబనము, (మొనుపడ జేయు, అరికట్లు, కుప్పోల్ నిర్పదు వేప్వెయిల్లామల్ | మరగళుు కడవు, త డెగట్టు, నిడిను 
టే 

(A) ౬ Aan 0౧ 
రలు 

కొయ్య బాజుట, శకి సామర న్ట్మా 
ఆలి @ 

సంబితుప్పోవదు, 
po.) అ) 

క్రాళ్కు శ కిసానురగళు అద్బళ ణి “అ °° ఎలి 
వాగువుదు, 

_సంభమాు, కంబము? 'తెలివితప్పుట, కంబమ్, తూణ్ , (ప్రజ్రైయట్రదు. కంబ్క మూ ర్చెబరువ, 

సంభించు, (మౌనుపడంజేయా. మర త్తుపోవదు. తడెమాడు, నిల్లీస్కు బిగిహీడియు, 

_స్తనము, కచము, మార్చు, ములె, కచ _ ము ళి 

_స్తనితము, ఊటుము, ఇడి, ఇడియిన్ ఓేే, సిడిలు, 

_సన్యమా. దనుబాలు, తాయిన్ పాల్, -వంలద హాలు, 

జ 1 
శ % గొ నో క. 

_స్తబక ము గు త్రి. కొతు గుచ్చమ్, (కుచ్చు ) ౦-చలు 

సబక , శాఠిన్యమా, సంఖిం చిపోవుట. 
అనా ట్రై అటి 

సరణము, పజచుట, వి నరణము, 
అనే వాణి 

" 'సవము, సోత్రము, 
— , అవనీ 

_స్టీమికము, నిలకడ, కదలక యుండుట, 

పరష్పు, విరి వియాపి, వ స్పరిం 

తో త్తిరమ్, పుగళ్ , 

2° 

ఆకేయానుల్ ఇరు తేల్, నిమ్మది, 
a అనే 

శాఠిన్యం కొర-ణాగు, 

వారడువిక్కి వోసు, 

స్తోత్ర, 

స్స్మికే , ఖాయవాగి నింతిరువుదు, 

జ్య 

౧౨౨ 
panes o | 

స్తుతేము (ప్రస్తుతము స్తోతీమా చేయ( తర్పొళుదు, పుగళప్పట్లదు, తో త్రిరం| (ప్రస్తుత, సో, తమౌడిసల్పటు హొగళి 

TD-——74 ఫ్రెఫ్ 



నూపము, మటిదిబ్బ, విత్తి గుడిలో గర్భ 
లని బస 

గృవాముమాంది విమానము, బౌద్ధ 

నసనూపము,ః 
అటే 

సోకము, క్రొద్కి అల్బము, 
అనాటి టి 

స్తోత్రము, పొగడిక. 

శే 

'సగిర ము, కప్ప6బడినద్కి మూయంబడినది, 
శి 

సపలి, వ(డంగి, ఇండు దేవాఅయములు 
శ mm 

నిర్మించువాండు, 

జువిరుండు, ముసలివాండు, 
ఇ 

మేహ, శివుడు, 

తమిళన 

Le 
తూపమ్స్ తీ, శమణర్ గళిన్ (స్తూ) 

తూపమ్ కోయిల్ వఏమానమ్స్ 

స్తూపీవై. 

స్త్ 
+? 

ఆల్బమ్ శిజు, కమ్మి కుణెందదు, 

తుది పుగళ్, 

(౬ 

పణ్గలిన్ సొత్తు, 

__ 

22 

"పల్లిన్ తనె, "పెణ్ స్యభావమ్, 

చిర 

సపతి, తచ్చన్, వఏడుగళుం కోయిల్ 
అటి 

గళం కటుబవన్ , 
వి 

కిళ నస్ , ముదియవన్ 4 

సా 
థి 

అణు, ఆశేయాదదు తిరమానద్యు 

శివన్, కచ “పెరియతూ ణ్ 
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మజ్లినది బ్బె చితి, సడియొళ ౫ గర్భ 

గువాద మేలిన విమాన, బౌద్ధన్తూపం 

త్ర టుకు, తుస్క స్వల్ప 

పహూగలి శా, 

హెణిన ఒడమ్కె వాణళాను వాహ, 
లా 

బడి” దేవాలయ నిర్మాత, 

ముదుక, 

కదఅదెషరువ, స్తీ రచాధ, మోటు 

ముళ్ల ఈళ్వర, 



సాత ] న శెలుంగ 
థి 

స్టాత, స్టాపించినవాండు, ఠాండువా6డు, ' 

సౌానము, చోటు, నివాసము, 
ల | 

సాని, సానముగ అది, సానముగల వాడు, 

థ థి థి 
స్థానికము, స్థలమునకు సంబంధించినది, 

స్టానివండు, ఒక స్థానమున కధిశారి. 

సాపకుండు. సాపించువాండు, 
థి థ. 

సాొపషనము, సాపీించుట, 'నం'సుః 

థి ఫి థి 
సాపితము, సొపింపంబడినది, 
థి థి 
స్థాయి. ఉండునది. 

సాలము, కంచము, తట, 
థి లు 

నాలి, చిన్న చెంబు, వంటకుండ, 
థి 

సావరము, స్థిరమైనచ్ టు, నిలకడ, 

ఇెటు కొండలు మొదలగునవి, 
(ప) 

స్ట్తము, కదఅకయు౦డునది*,* 

స్ట్తి. ఊనిక్కి నిలుకడ, సొత్తు; దశ 

సందర్భము, 

స్ట్రము, నీలుకడ గలిగినది కదలనిది+ 

| 

సూరా నూణమ్ము 

థి pa. 

స్గూలము, బలిసీనది, లావెనగి, 
I ల కనా 

ధ్ ము, 

స్తంభ 

తమళమా 

సాపనం కెయవన్ ఏ; ఓర్ ఇడ తిలిరుప్ప 
అథో ణి అటే 

వన్. 

ఇదమ్, ఇకుప్పిడమ్, నివాసమ్, 

ఇడ తిలిరుప్పవన్ , ...అవళ్ , 

అందం౦ంద ఇడ త్తిర్ క్క చేర్ ౦దదు, స్తాన 

సంబందమానదు. 

సాన తిల్ వనీప్పవన్; ఓరిడత్తు అది, 
ఆటీ లి or.) 

కారి, 

సాపి తవన్, సాపకన్ నిలె నాటీయ 
~~ చి అటి py (౫) 

వస్ , 

నిటువనమ్్ సాపితము సాపనమ్, 
ఆట టో 

వపష్మటదు, నిజం ప్పర్టు 

ఇరుపష్పదు* 

తాలమ్, తీటు, 
లు 

చిన్న శెంబు, శిరియ శేంబు, 

తిరమౌనఇడమ్స్ తావరన్స్ మరం మలై 

ముద లియె 

నిరం 

ఆశేయామల్ ఇరుప్పదు ; ఇముప్పదు, 

ఇడమ్ు, సొత్తు, ఇరుప్ప్రూ, దశ, సంద 

రమ్, 

| అశేయాముల్' ఇరుష్పదు, నిలెకండదు; 

ఇస 

యం 
యి 

తూణ్, క ౦బన్, 

బలు తేద్కు పరుమనానదు, 
అయో 
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(సళ, నివాస, 
| ఆ 
| సానవిరువ, దొడసానహోొండిదవను, 
థి | థి 
అదేవూరిన, 

ఒందు పదేశద ఆధి కారి, 

సొపీసువ ను, 
థు శ 

సాపనె, 'నంాసె నిలి సువుదు, 

థి @థ ౧౦ 

స్వాపిక, నింతిరిసిద, 

ఇరువ, 

(తట హరివాణ, 
ట్ 

గండి, చెంబినహాగ్తా గడి 

సిరవాదజాన గిడ, 

గ తిహీనపదార్థ, 

బెట్క ముంతాద 
టె 

కదలదె షరువుదు, 

ఇరవు, స్థీరన్టితి, స్వత్వే దె సందర్భ 

నడ వాదుదు॥ 
థి 

తోర, క్సంభ క 
అటే 

తోరవాదుదు, దప్పచాగిరువ 



యేను ] తెలుగు 
థి 

శమము, శరీరబభము, 
థి 

స్టాల్యము, లావుానుండుట్క లావు, 

స్నపనము; స్నానము చేయుట, 

స్నాతకము, (బవ్మా చారి చివరి(వతేము, 

ప వము, పట్టభ।ద్రోత్సే 

స్నాతకుండు, స్నానశీలుండు, కేటి బి.ఏ, 
_ డు పట్లభ (దు 

స్నా పకలడు స్నానము చేయిం చువా(యతు, 

థి 
న్ని గండు, స్నేహితుడు ఆరక రంగి

కుయడు, 

రు _ క న కారయ. మతాల. శా. 

తమిథమూ కన్నడము [న్నిస్త 

అవ్ 
ను 
థి 

ఉడల్ వలిమే, శరీరబల, 

త్స 
1 

0౨ 
థి 

రా 

తిరమ్, ఒరునిలెయిల్ ఇరుప్పదు, స్థిరత్వం 

సై 
ణి 

పరనున్, పరుమనాగి ఇరుష్పదు, దుండాగి, దప్పనాగిరువుదు, తోర, 

స్న 
స్నానం శెయ్వదు ) వళిప్పదు, ' స్నా నమొడు, 

న్నా 
బిరమృ్మచారియిన్ కేశ విరఠమ్, పట్టమ విద్యెముగినిమదు వె మౌడికొళ్లువదు, 

© 6 

బి, ఏ. పట్టం పెట్రవన్, కుళిత్తు ఒళుంగా | స్నానమౌాడిదవను, పట్టభద్ర విద్యా! వ్రత 

ఇరుప్పవన్ ముగిసీ గురి గ స్నానమౌొడిదవను, 
' అయీ 

స్నానం కెయు వై ప్పవన్ = స్నానమాడిసువను, 
ఛు ఈ 

న్న్న 
అడ తీయానద్కు నేయముళ్ళదు, *టియాద్క స్నేవాటాళ్ళ, 

అట్ వ, 

'చోళన్, అన్నన్, ఆందరంగమరిందవన్, | స్నేహీత, ఆంతరంగిక, | బై a 
a భన 
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మను ] కలు క 

చ్నువ, కోడలు, 

'స్నీవాము, మె, చెలిమి నూని 

న్నేహీతము. స్నేవామ్ము 

చేయ బడిన దె 

స్నేనాము 

స్నేహితుడు, చెలిళశా(డు, 

నృందమాు? స్పందనమా, లిగా కద 

లుట,ః 

మించవలెనను అఫిలావ, 

స్పర్థాళువు, సృర్భగలవాండు, 

స్పర్శనము, స్పర్శము తాకట్క సోవట. 

స్పష్టము, చక్కలగా తెలిసీ నది, 

స్పృృశించు, తార, 

స్పృృవా, కోరిక ఆళ్ళ ఒంటిమోంది 

జానమా, 
ఖా | 

తమిళ్ వజ 

మౌట్టుప్పెణ్ +, మగనిన్ నుసెవి, 

న్న 
నటు శిసేగమ్స్ ఎణెయ్ మి తిర 

౯ అటి 

ర నె | 

నట్బు, శ చ గ మ్స నిసేగం 

ప్పట్టదు, 

నణ్బన్ , తోళన్, శి చీగిదన్ , 

పెయ్య 

స్ప 

కొంవెమాగ అకేయువద్కుు లఘువాగ 

పడువదు, 

# 

పోట్టి, పె, ఓరువరె యొరువర్ మోర 

జేణుం ఎనిర ఆసు, 
Gs ౧ 4. 

పోట్టిమనప్పాన్ మె, (కోరిక) ఉళ్ళ 

వన్, 

తొడువదు, పీండువదు, పడువదు, 

నాగ తెరిసదు, సందేగం ఇలాదదు, 
యు ర 

స్స 

పడుదలొ తీండుదల్, తొడుదల్ , 

తొడు, 

అవా, కోరిక, విరుప్పమ్క్ ఉడల్ 

మేల్ పడె, 
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కన్నడయు (స్ప గో 

మె తి 7 ళెరను ఎల 
గ a 

గెశేయ్య మిక, 

స్పంద"నె స్వల్ప (ఇండియ చలన, 

పోటీ, పరస్పరమిరబేశెంబ ఆ సె 

స్పరెయుళ వను, 
థి ౮ 

స్పర్శెః 

స్ఫుట చాగి, నిస్ఫంశోయవాగి శిశివ 

స్ప రె. 

సోకు, 

అసె సృ హె; "మె మే లె నిన 



“స్పృహా ] తెలుట 

స్పృవాణీయము, కోర (దగినది ఆళపడ( 

సట, పాము పదగ, 

సృటిక ము, పటిక పు శక్ెయి, 

i 

తమిళము 

క్ష! ఇప్పుడ 4 విరుంబ త్తే గాచు ఆసెప్ప _త్తక్కాదు 

ఒం య, _ 

స్స ం 

పాంనిన్ తలె, పడె, 

పటిగమ్ పడి-గారమ్, 

గ 

స్యాటితే ము, -వీల్చయుడినద్కి భేదింపంబడి ఉడెక్క_ప్పట్లదు తుండాక్క_ప్పట్లదు, 

నది 

సారము. చలనమా, అధికము గంధ 

కము (శ). 

స్నాలనము, రాపిడ్, రుద్దుట, వణకుట, 

నురణము, తోచుట్క అదరుట, 

స్పులింగ ము, నిప్వుకలు, అగ్నిక ఇములు, 

న్ఫూ ర్తి (పళశాళముు తోచుట్క, అద 
న! 

రుట; 

చలనమ్ముడైయదు, అకెందుక్కొంం డిరు 

'ప్పదు; గందకమ్, 

ఉరాయువదు, ఒనోడొ మ తేయువదు; 

నడుంగువదు, 

స్సు 
న్చుటమ్, స్పష్టమౌనదు, న|నాగ తెరి 

నదు 5 మలర్ ౦దద్బు, విగసీ తదు, 
(a టి 

తోనదు, నినెవువ్క_ వందదు; అదిరి, 

నెబుప్పుత్తుణువ్క_గ ల్; ఎరియుం కరి 

తుండుగల్ , 

స్ఫూ శ 

(పశాళమ్స్క్ ఒళి, వెళిచ్చమ్, ని-నెవు, 

తోనుదల్ ) అదిరి 
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వోవినెహా డొ, 

పటిక. (పటి ళార్శ 

పటికశి లె, 

నీళు దబ్బ, నీర్చెం 

చలన, హెచ్చు, గంధకం 

షర బా నడుక, కంప నెం 

స్పహవాద్క వికాస హోోందిద, 
౬ 

మన స్ఫునల్లి హో ళ₹ెయు, నడుగు, 

కెండ్క, బెంకియకిడ్, 

(పశాళ, స్ఫూర్తి, ఆదిరు, 

(న్యూ 



-సోట ] శిలలు 

స్ఫోటము, మళూచిక్క తోగము, భేదిం 

చుట, 

'స్మృయము, విస్థయముు, ఆళ్ళ ర్య మ్యు 

గర్వము, 

పీ, 
ఆవాల 

జ జూపకము, 

ఇ ఇ 

స్మారక ము, స్ప నౌ? స్మృతి, తెలిపి, 

స్మారణము, జూపకము కలిగించునది 
& షా 

నృికము, చిటునవ్వు, మంద హా సము, 

స్మ ఖీ ము. జ పి చేసికొనంబడినది, తలప! 
(= wl 

బడినది, 

స్యందనము, రథము; 

తమిళ్ నం 

వెళూరి, ఒరునోయ్ ; అమ్మ; ఉండె 

ప్పదు, 

స్మ 
వీయపష్పుూ, ఆచ్చరియమ్, గర్వమ్, అవా౦ 

శారమ్, 

ఎగ్జామ్, నినెవు, జప గమ్, 

స్మా 
ఆతీవు ఉడల్నినెవు, "తెళివు, 

ఊటువదు,. ౨" " 
ర 

© 

యి 

పున్న గె; మంద గా'సమ్, 

అచు 

"9 
న ఇ గ చి నున నినెవు శెలుకొ గార్త్ప్పట్రదు; దిర్కు 

వందదు, 

నినెవ్రు దరుముశా త్రీరమ్, 

అట 

గ్య 

తేరు రదమ్, వండి, 

ఫ్ ఫ్ర [1 

ఆ స్ప నౌ; స్మారక, స ఎ జాన 
భు 

జాపక క్క. తరువసుది, 
షా చి 

ఎ శనగవు, నుంద హాస, 

నినిద, జ్ఞాపక క్కె బందదుః 

1 తేరు, రథ, శకట, 



సాల ] తెలు 

స్యా అకయడు. శాల క్ (డు భార్య 

తోబుట్టువు, (స్యాలుండ్సు చావ 

స్య్యూర్ ము, కట (బడినది, 
లు 

స ము అదం డ్; (సజ ఖో 

(సకంతి, నది, 

(సవించు, కాటు 

(సఫిస్తము, బాతేనద్కి పడినది, 

పటుకొను (సావణము, కొబఅముటు 
టు లు 

ఆయుధము పట్కూ_రు, 

(సావమా, శాఆఅంట, 

(సావి, (క్రమము 

(నువ తగు ముడుగు, వేనుదీయు, 
౧0 

దుఃజఖించు, నూర్శిల్లు, 

న్యా 
మెత్తుణన్ ; మనెవియిన్ సగోద రన్, 

శ్యాలస్ , 

నే 

గం 

ల గాప్పట్టదు, 

ఇ” 

య 
a 

వూమౌొ లై, 

ఆతు, 

జఒళగు, 

శరిక్కి్యయద్యు నళువి విళుందదు, 

సా 
షో 

(శావణమ్ ; పిడిత్తుకొ,_ళుం కరువి, 

ఒళుగుదల్ , (జలం) కళియుదల్ , 

(కమమ, వరిశె, 

సు 
నా 

భురుంగు కు రై/ందుప్పో॥ం,పిన్ వాంగుం; 

దుక్కప్పుడుమ్ తున ఎప్పడుమ్, 

మూ రై ృయాగుమ్, 

ఫ్9లి 

శన్నదము (ము 

మెొదున్క భావ, హాండతియ సహోధర, 

స్యాల, 

పఃొలిదు విట, 
ల 

హూూమా లె, 

నది హె 

నోరు, 

జూరిద్క ఇళ గౌబిద్ద, 

ఇక్క_ళ, హీడిదుకొళ్ళువద క్కె 

వాద పటళారు, 

సోరువుదు, 

ఆధార 

(కమ, 

వందాగు, తగ్గ, దుఃఖిన్వు మూర్చిసుః 



(సోత ] తేలుణు 

స్వ చ్భందము, స్వతంత్రము తౌనుగ్కా 

పరాధీనము లేమి. 

స్వచ్చము, నిర్ణులము, 

“తెలుపు, ముటికెలేని, 

స్వజనుండు, తనవాండు, బంధువు. 

మలినము లేని, 

స్వతీ 0 |త ము, స్వేచ్చ, తన౦తట 

ఉండుట, 

స్వధర్మము, తనవిధి, త నమకము, స్వభా 

వము. 

స్వప్నము, నిదుర, కల, 

స్వః (సర్వ య స్వమ్సు తనధనము తాను, 

తనది, 

స్వయం, ఆను, తనయిచ్చతో, ఒకరు 

చెప్పకే + 

'స్వయంకృ్ళతే ము, తానుగా చేసికొన్నది; 

తానుగా 'తెచ్చుకొన్నదిః 

స్వయంకృషి. ఒకరిసాయము లేక తానే 

పాటుపడుట, 

స్వయంపాకము, ఈా-నే వండుకొనుట ; ఫ్ 

కపూటక తగిన వంట సామ గి, 

10-75 

నుయమౌాగ. 

తమిళము 

ఆజు, వెళ్ళమ్, కణ్లీర్ ప్పాయల్,, 

అర 

తనదు, సొందమానదు, 

సుదండిరమ్మ్ ఇహము పరాదీనంఇల్లా మె, 
లు య 

తానాగ 

తూయ్ మె, వెణ్ మె_ మౌళ ట్ర, 

ఆకుక్కు.పడియాద, 

తన్నవన్ , సొందక్కాారన్ + న్నుటమ్, 

విడుద లె, పరాదీనమిల్లామల్ , సుదం 

దిరమ్, 

నగ జమ్స్ ఇయల్బు, 

ఉఊతీమె, సొత్తు, తన క్క శేరియదు, 

స్వాధీనమ్, 

తాన్ సోకే చేశ, ౨ ఇెనుల్బు, 

తూక్క_క, కవ 

సుబావమ్స్ తీన్ మె, పిీటప్పిల్ వంద 

గుణమ్;ః 

ఎల్లామ్స్ తన్ను డెయసొ త్తు తాన్, 

తనకు. శేర్ ంద, 

_ శుయబుద్దియుడన్ , 

తొ నాగ సయ్దుక్కొండదు, తానా 

గే తరివిత్తుకొండదు, 

తన్ముయర్చి పిరర్ సశాయం ఇల్లానుల్ | 

“ఆానాగ్యవే శేయ్యుం వేరై. 

సమైయల్. 

శన్నదడమా 

| హూ ళ్ళి (మవావాః 

తన్నదు, 

స్వతంత్ర, తౌచాగి, 

స్వ చ్చ నిర్మల, బిళియ, 

తన్న వను నంట, 

శ్వేచ్చె, పరాధీకవిల్లద, 

సహజం. 

హూ న్కు, స్వామ్య, సొత్తు 

| 
9 

J 

తన్నవిధి తేన్నముకే, స్వభావ. 

నిదె కనసు, 
a) | 

ట్రం. 

సర్వస్వ తన్నదన, తౌను, తేన్నదు, 

| నాను, రో 

తొ నాగ మాడికొండ, కందుకొండ, 

యార సహాయ" చేడజే దే తానాగి దుడి 



న్వర ] శిలు ౧ 

స్వరము, కంఠ ధ్వని, సంగీత స్వరము, 

ఆ ళా రాదులు, 

స్వరూపము, తనరూపము. 

'స్వర్హకారుయడు, ఆగసాలి కమసాలి, 

బం-గారుసొమ్ముులు వేయు వాదు 

సాన్నారి, విశ్వ బావ్మాణుండు, 

సరము, బంగారము, 
ఈ కక 

స్వసః తోడంబుటినది, 
ట 

స్వ స్తీ, చేలు మేలుకలుగును గాక, 

స్వాంతము, హృదయము, మనస్సు, 

స్వాగతేము, మంచిరాకృ, వచ్చిన వారి 

ఆదరణ, 

స్వాతంత్ర్యము, స్వేచ్చ, క ట్టు చాటు 

లేమి. 

స్వాదనము, ఆస్వాదనము రుచ్చి రుచి 

చూచుట, 

- స్వాదిమ, తియ్యదనము, 

స్వాధువు. తియ్యనిది. 

స్వాధిక్యతే ॥ త నఆధిక్యము, గ ర్వ ము, 

ఆవాంకారము, 

స్వాధీనము, తనకు వశము, 

స్వాధీన డు, విధేయుడు, 

స్వాధీన రాలు, విధభేయురాలు, 

తమిళ వః 

కొ్క_ళ్వేదర్కు తరుం ఆరిశి పరుపు 

మువలానపె, 

కరల్ , సారక్, సంగీత సొరమ్్ ఉయిర్ 

| త్ర న్నుదువమ్, స్వరూబమ్, 

పాన్ వేతె సెయ్ బవన్, తట్టాన్ ౩ | 

ఆశార్సి కమ్మాళిన్ , విశ్వ బాహ్ముణ, 

పొన్, సువరమ్, 
వ! 

ఉడన్ వీజన్షదు, 

వాళ్ ౫, నన, మేన. 

ఊడల్ నలమ్, నిమ్మది ఆరోక్కి_యమ్, 

స్వా 

షఇఉదయము, మనమ్, 

నల్ వరవు, వరి చేర్చు. 

సుదందిరమ్్ విడుద శె. 

'నువె, నువ్వైపా ర్పల్ , ఊరువి, ఇనిమె 

ఇన్నమ్. 

ఇనిమె తి త్తిష్పు, 

ఇనియదు, 

సెరుక్కుు తన్ పెరుమె అనాంశారమ్స్ 

గర్వమ్, 

తనక్క_ వళమొనదు; శువాదీనమొనదు, 

తేనక్కే ఉరిమెయానదు, 

తన్ ఆళ్ ; తన్ ఆదీన త్రిల్ . ఇరుష్పవన్ 

తన్ కొల్ శేట్చవళ్ , తనక్కు_ అడంగి 

యవళ్ , 

$94 

కన్నదోము [ స్వాధ్ధీ 

క ౦ఠధ్వ:, సంగీత స్వర, (పాణాకుర 

న్ు, 

తన్నరూప, స్వరూప, 

ఆక్కు_సాలె బం గారు ఒడ వెమాడువను, 

సోనార్క, ఆచారి, విశ్వ(బావ్మాణ, 

| బంగార స్వర్షం సువర్ల, 

ఆక్క, తంగి, 

య య 

ఆకోగ్య, నిశ్చిం తె శాంతి; 

వృాదయా, మనస్సు, 

స్వాగత, ఒల్లైను బరువణిగ్యా బందవర 

పరామరి శౌ, 

గతము , స్వేచ్చ, త్రి డరిల్లద, అడ్డ షల్ల ద, 

రుచి సవినోడువుదు, 

నీక మాధుర్య. 

నిీహియాగి, 

లేన్న దొడ్డ స్ట్ కౌ నొక్కు అహం శార, 

తన్న కై యల్లి రువుదు, 

విధేయను, 

నిధేయళుు 



గీసాను ] ' రెల్బుంక 

'స్వానుభవము, స్వానుభూతి, తనళిను 

భవము, 

రప్వాఖావికము, స్వభావసిద్ధము,. “లు. 

స్వాభిమానము, తనది 'అను గర్వము, ‘ 

ఒసాట్టమి. ఆధి శారి, స్వామ్యమున అవా (డు, 

.ఇవ్జోవుండు ఆజార్యుండు మున్నగువారిని 

సంబోధించుట, 

స్వామిని, ఆధిశారిణీ, 

సామ్యము, సొంతము అధిశారము, 

సార స్య మృ 1 ర 'సవరితేమా, 

'స్వాారాజ్యము, స్వర లోక మం దధి 

కారము, 

స్వారి, సవారి, 

'స్వార్తితము, తాను సంపాదించినది, 

స్వార్ధము, స్వ ప్రయోజనము, 

కష్త్వాస్థ్యమ. ఆకోన్యము.. (అగ హరన 
వోంటి భూవసత్సి 

న 
he = 

స్వీకరణము, పుచ్చుకొనుటు, అంగీ కా 
రము వివాహము ద ర్ _ 

,స్వీయము, లేనది, 

స్వేచ్చ, స్వతంత్రత, ఇ 

స్వేదము? వెమట, 4 Cy a 

“క సుళ హా 

సుయ అనుబవమ్, తాన్ ఉణర్6దదు, 

అత నాగ ఆరిందుక్క్యాండదు.... 

సబా వవ్ (షయక్కె_) నాల్ ఉండా 

నదు. a 

కన్నూ డైయదు “వన్తిక గర్భము 

ఉాడెయోన్,. సామి; అది కార్మి యజమా 

, సన్ ఒకడవుళ్ , "ఆశాన్ , ముదలియ | 

వరె కూప్పిడుం ము లె, (అయ్యా, 

అయ్య జే) 
CR 

గై 

యజమాని యమ్మాళ్ , సాం ద కారి, 51" 

సాందమ్, | అదిశారమ్, 

సౌక్ష తిల ఆదిశారకహ్, పదని, 
తాను ఆ 

జా 

భి ల 

సవారి " 

ఆన్ 'సంపోాది తదు, 
అలలే 

తీన్నలన్్, 

డాడల్ నలమ్ ; 'ఇగిర గా రమ్ 3 

యిలాద నిఅమ్, మానస్య మ్. 
య 

వరి 

వాంగుదల్ , ఒప్పుదల్ , (దత్తు, 

రమ్, తిరుముణమ్, 

తనదు, 
4. 

గ్ విడుద లె "శుదందిరమ్, 
౧ గ : ళా శ Ee ళో పకి 

“వేల్ వె, 5 1. 
b= 

క కరక 

కన్ను డచు స్వేద 
త్న్న అనుభవ్మ 

సహయ 1 త fr క ళో | 7 

తన్న దుయెంబ.సొక్యు_ 4౫ 

యజనా న ఆధి కాకి ఒడయ్య "ఆచార్య 

2 ముంతాదనర సంబోధిసువళ బం. 
r యు 

ళీ 7 fer! వో 
శా శ 

యజమౌానశగి తి, 
er 

సాంత్క ఆధి శార, | 

రసవ త్తాద్యు..స్వార స్య వళ్ల . 

ల 
Cr 

it: 

౧ (౧౧0 

సవా'ి, 

| శాన సంపొాదినీద ఆస్తి, 

క 

ఆరోగ్య, (ఆ (గహార ముంతాడ 

భూ మివసతి . 

| లె గదుకో, ; అంగ్లీ కార్య 'మదువె, డత్తు 

| మాడికొళ్ళువుద్యు “ 

తఠన్నదు. 

వా 

sf 



చై పరము, యెభే-చ్చము, విళ్ళంఖలమ్బు 

తమక తోచినట్టంత యు, కట్టుబాటు 

లేని, 

వాంకరించు, అవాంకరించు, 

హంకారము, అవాంళశారము, 

అను గరనము, 

వాంగు, ఏర్పాట్లు. 

వహాండ, "పెద్దలోవాపా్ర, వాండి, 

“వాం” 

వాంత, హీంనీించువాండు చంపువాండు, 

వాంస, అంచ, 

వాంసపాదము, వాతల తప్పీపోయిన 

చోటెపిటు గురు, . 
ర par) 

వాక్కును, అక్క సు. 

వాస్క_. స్వామ్యము, బాధ్యత, 

వాక్కు_దారు, సోంత దారు, స్వామి, 

వాబారము, తఅవాకిలి, 

వాట్టము, అంగడివిథి, బజారు 

హఠము,/ మొండితనము బలా త్కా 

రము, ఒకయోగ ము, 

వాఠవాది. మొండిచాదము చేయు వా(ఢు, 

వాఠలాతు, తటాలున, ఉన్నట్లుండి, 
అనీ య 

వాడపము, ఆడపము తాంబూలము 

లుంచు తి తి, 
pan.) 

వాతము, పొడైనది,, కొట్టయబడినడి నాళ 

నుందినది, 

వాశావాతము. నొప్పు. (పగడము) 
(చావుబతుకలవంట్కి (కొట్లాట) 

తమిళ్ మూ 

నాము 

య్ 
రన్ ఇవమ్చ్పైయాగా తడెయి ని త డెయిలా 

మల్ తాన్ నినె త ప్పడియెలామ్, 
దాం = యం 

CO 

0౮? 

అగంశారం కొ ళళ్ళదల్ , 

ఆవహాంకారను, 

ఏర్పాడుగల్, 

"పెరియ ఉలోేగపా తిరమ్, So”, 

కొలెక్మా_రన్ 

అన్నమ్, 

అన్నంశాల్. ఎన్ను౦ కోటి ; ఎళుత్రు 

వరిగళిన్ రవరప్పోనవై ౫ లిన్ వత్, 

కాకామూక్కు.. కళిమ్యూక్కపోనవె. 

కోవమ్, + న 

ఈజీ మె, సాందమ్, 

ఊటిమె ఊళ్ళవన్, సొత్తు కారన్ 

త లె వాశల్. 

కడె తెరు, ఆంగాడి, 

ఆటమ్ పీడివాదమ్, ఒరు యోగ తిన 

పియర్, న 

పిడివాదం శేమ్మవన్ , 

దిడీలెను, ఎదిర్ పారాద విద త్రిల్, 

వటి లె, ఆాంబూలఅమ్స్ పాక్కు_ వెటిలె 

పెట్టి, 

పాళానద్దు అడిక్క పట్టను, 

పెఠుంపోరు, ఉయివవ్క_ తుణిీంజి 

596: 

యాౌథేచ్భయాగి, ఆడ్డిల్ల చె క న్ని చె, 

బందవో, | 

లో గ 

అవాంశారతోరిను, హుంకరిస్కుంగర్జి న్కు, 

ఆనాంకార, హం ఎందుళబ్ద, " 

వ్యవ సె, 
@® 

వాండ్యా రాగి, హీతాళి, క బ్బణిద దొడ 
| - ' జాని డక 

పాశే,. ఇ 

కోలుకార, కొల్వువను, 

పహాంససె, మరాళ, ఇ 

వాంసపాద, బిట్రమౌతు చాణదగు రిట్లు 

మే'లెబ రెయున్రుదు, 

మత్సర, వో 

హక్కు, హాోొక్కా ఈ _కేరదాయిత్న్వు, 

స్వంత గార, స్వామి, 

“వాబ్బ్చాగిలు, లో 

అంగడి వీది 

“మొండీకి న, ఆగహ బలాత్కార, 

ఒందుయో గ, వాఠ, 

హాశ మారి, 

అక స్మా త్తు, ఇదం గ ఇదు, ne 
వాలి యు టు వ. 

ఆడప్క ళృం గారద అధవా ఎలె డికె. 

"పెటి, 
(J) 

పహోళొద, పెట్టుతింద, నాళవాద, 

న 

విధ్వంసక ర్క ఎహ్లోజిన సాయువ జగళ, 
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హతుండు,కొట్రబడినవాండ, చంపంబడీన 

వాండు, చెడిపోయిన నాడు, 

వా త్రించు. తగులుకొొనంజేయు, 

హత్తు, తేత్తు "హాలుకు చేర్చు, ఆతికీంచు. 

వాత్య, చంపుట, 

వాదను. అదను, సరియైన కాలము, 

వాద్దు, వెల్ల; “మేరు పరిమితి, 

వాయాము, జీవిత కాలము ఏలుబడి 

కాలము, 

వారణము, వారించుట, 
లః 

వారించు, అపహరించు, 

ఆడగు, జీర్తి ంచు, 

వారి. కేడెము ఆరి”. 

వారిగోలు. ఏటుదాటించు పుటి, ఆరి 

గోలు, 

హారిబుక్వము. పెండ్లి నాల్లవ నాటి నినోద 

భోజనము, 

వరి వాగాము, గుండిగ, కంచము, ఆరి 

దొంగ లించుు 

వాజణము, 

వారివాసరము. ఏళశాదళి, 

వారువు, సొగసు, అందము, మనోజ్ఞ తు, 

వార్త, దొంగ, 

పహార్మ్యము, మేడ, భవంతి, 

హర్ష ము, సంతోషము, 

వాలము, నాగలి, 

హాలికండు, కృషీవలుండు, హాలికుండు, 

వాల్లక ల్లోఅము, అల్లక భోఅము, రచ్చ, 

వహావణించు. అఅంకరించు. 

పహూవణము, అందము ఒప్పిదము, 

వావనము, హోోనుము, 

వాసదు, దొడవాండు, 

పహాసాదు, మహేప్రసాదము, 

| మాట్లు, మాట్రికొ్య_ళ్ళ చెయ ల్: 

త మళ మా 

పాళానవకా, కెట్టవకా, 

మాట్లు ; ఒటు ఏ శేర్, జాగ కొలప్పు, 
లు 

కల, 

కగున్ష చేరమ్, తరుణం, సరియానశాలమ్, 
ఎశె, అళవు, వాద్దు, వరంబు, 
వాల క ,_క్కా_లక్, అకశుగా ; అడికార 

శాలక్. 

తిరుడుదల్ , అడిత్తు పిడుంగుదల్, 

కొ ళెయడి తల్, 
౬౦2 అని 

తిరుడుు, కొ శై యడ్సి అడంగు, జీరం 
ad ళం 

కొడి, 

ఆకు ఆాండువదర్కాన 

వన పడగు, 

కల్యాణ విరుందు, 

తటు ఆౌంచాళం, 
టె 

ఏకాదశి, (ఒరువేశై సాప్పిడుదల్ 

ఆళగ్కు తిళుక్క మనోగరక్స మనప్పీరి 

యమ్, 

తిరుడకా, 

మిద్దె మాడి, 

మగిళ్ చ్చి, 

ఏల్ 

ఉల వకొ వివసాయి, 

కూ చ్చల్ , గలాటా 

అలంకారం శెయల్, శింగారి త్తీల్ 

అళగ్కు ఒప్బిదమ్, 

షీ మమ్ చేళి. 

గనవాకొ పెరియవకొ, 

మగ్యాపసాదమ్ మకిళ్ చ్చి. 

ధ్ ౪7 

కన్నడము (హస్ 

పా డజెత తీందవను, కొందవ్య క్రి, కట 
అటి త 

వను, 

' తగిలిసు,. తంటిసు 

కూడిను'శేరిన్కు అంటీసు, 

సులి7మాడు, అకణ, 

అడగు, 

ధ్వజ, చేగిల్కు నొ నె, 

మం =. హె ఆరిగోలు, 

మదు వెయ చాల నిశ దినద ఉలాసద 
౧ రం 

ఊట, 

గుండి”, హూరివాణ, తకు, 
వ్ 

ఏకాదశి. 

సౌగస్సు చెలువ, 

కళ్ళు, 

భవంతి, మాలి డాప్పరి గె, 

వాద త్ర సంతోష, 
చి 

చేలు, 

కర క, చెత, 
న నూ. 

యద్వాతీ ద్వా గలా లె. 

సింగారిసు. 

చంద, అంగీకార, 

హోమ, 

దొడవను. 
a 
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pr) అ 

వాసాకురి. చే వాలు, దస్క_తు, 
జ 

వా స్తీభారము, అ స్టీభారము పునాది ఆ 

గుఠ్తావర నము, ౫,౨ ౯ -౯- 
థి 

a nN జా 

cre 

వోని, కీడ్యు “నిష్ట్వము .౪ 

హారతి. ఆరతి. 

హారము. “పేరు వూల మొల భా 

హారము, 

వారము. స్నేహము, , = 
ది 

సహోాలము, నాన్లోలు, ం 

హాలిపండు, హలికడు, 

సము, వ నవ్వు) Maa హాస్యము, 

™ 

చి 

హపీంగువ. ఇంగువ. 

పీంగుళ ము, ఇంగిలీకము,. _ = 

హింస, వాడ, లై 

పిక్క, ఎక్కిళ్ళు. : 

హీగ్గ డిక లె, హెగ్షడిక క్ ఆడపాప. 

పాతము, సీలు, పాకము. 

హతుడు, మంచిచేయు వాడు, 

హీ తెసి, మం-దిని కోరు వాండు, 

కామము, మంచు. “గ .r 

పిరణ్యము, బంగారము, oe 

' పేళవ్రం మ్య వె నది .. గ 

పీనుండు, సీచుండు, తక్కు_వవా(డు, ' 
అలలా మున మ యుముతా సులి 

tag 

త మిళ్లోయు కన్నడము (| హీన 

క యొప్పమ్, . నహీ, కె అమర, 

ఆ స్పీవానమ్్, అడికల్? '| అడియకలు పాయి అ నీభార్మ 
యం బాట 

హో లల 
॥ అల a రం Ye గ సా 

తీంగ్కు నపమ్ 1] కేతు నవమం ps గీ 
షు ఓ ఉం అ అ క్ 

.| ఆరతి, | వోరతి. 

పూమో శె, వగు త్లేల్-' | పాసరు హూమాలి భాగహారం 
ళ్ 

- నట్పు, | గెళితన, 
ఏఅిం* చీనలు, 

ఊళ వక, రెలేను, 

ఊ పద్దిరవమ్, ఆపత్తు,.. లలో ప హావళి, న్రోపత్తు, ఉపద్రవ. 

నిరిప్టు, మగిళ్చి, “సఖి, నగవు సంతోప, వో స్య, 

00? 
rw tL గా 1, 

 పరుంరాగా యమ్... | లో , 9 Ve పీంగ్కు ఇంిగు, 

ఇంగిలీకమ్, ల . ; "ఇల స్ ఇంగిల్లీక, జ. 

షం సె, కష్టమ్, ||| fr. ‘ జ) పాం సె, ra 

విక్కు_ల్ + yy. క ఇక్కలు, జ , 

అందప్పురదాళి, హెస్టడిగి తి, -హెణుమగు, | 
| త న te 

నల్ల దు, నలమ్, __2. జళయ, పీత వాద, 
? ఖా | రా | నల్లదు సెయ్బవన్ * ఒళైెయదు మొడువను, 

విరుంబుశ్లిరవన్ , నల్లి బై వోోరు బవన్, (శేయ్యాఖిలాషి. 

ననె సై శెయ్నోన్ , శ 

పని. " గ్, మందా, 

పాన్, | వ. బంగార. / శు 

§ + గ 

క్రీము, . | కళ గాద 
| కయవన్, క్రీోకా తాళ్గవన్, నీచను, పీన 



హబుం ] 'కెలుంగు 

హుంకరించు. హుం కారము చేయు. 

హుంకించు. ఉఊంకించు, హున్మును, 

హుటాహుటి, త్వర గా, 

హుసారు, హుపారు, జాగ తేగా 

హుళ క్కి, వట్రిది ఆసత్యము, హుళిక్కిః 

హతము, సహారింపంబకినది, 

సృదయంగ మము, మనసున కిం పనది, 

న్ఫాద్యము, మనస్సున కక్కి నది, 

"హిెగ్టడి, అంత ప్రరముకావలి. 

-హెచ్చరించు. జ్ఞాపకము చేయు, 

హెచ్చరిక, ఎటుక చేయు, సూచన, 

"హాచ్చించు. ఎక్కు_వ చేయు, 

"హెచ్చు. ఎకహ్క_వ, ఆధిక మను, 

ఘా జీబు, మంతి, (వారీ గాడు, 

“హీశువు, శారణము, 

“కాయము, బంగారము, 

“కామా హేమిలు గొప్పవారు, 

సాయము, తుచ్చముు నీచము, 

“కార్రాళము, అధికము ధారాళముం 

“హేీప్యము, శారణము, నిమి తేము, 
వాలే 

హీళ్లనము, పరివోసమ్ము తిరస్కారము, 

వెక్కిరింపు, 

తమిళన 

అట 
౦౮ *ం 

“సుం” ఎనిర శ తం కెయ్యుమ్, 
Oo టీ 

హుం... 

“వేగ మొగం 

ఊషార్ , ఎ(హోచ్చరిక యాగ, 
పోయ్, ఆస త్తియమ్, 

హృ 
(వ) 

మనదుక్కు.. ఇదమానదు, 
మనద్యు ఇదయనమ్, 

9 8 మనదుక్కు పిడి త్తదు, 

రా 
0౮? 

ఆందప్వుర క్కాావల్ కారన్ , 

నినెవుపడుక్తు, ఎచ్చరిక్క శెయ్, 
అఆరిక్కాకొడు సూచనె శెయ్, 

అదిక ప్పడుతు, 
అట 

ఆజ్ 
0౮? 

ఇాెారణమ్, 

పాస్, 

“పెరియవర్ గళ్. 

నీచమ్, ఆల్బమ్, 

ఆదికమ్క్ ఏరాళక్. 

కారణమ్ 

శీలి పరిగా సమ్, 

§99 

కన్నడము 

హుంకారమాడుక, 

హుమ్మన్ను, 

త 3ెయింద, బడబడా నెం 

(లాకలాఠక్క కణకణ ఆసక్యం 

కళ వాద తులిగాయాద, 

నునగింపాద్య మనసీెె బంద, 

| మన స్పు, అఫ్ పాయ, 

మవశి వా తిద, 
అజం 

కుంచుకిి అతఃపురద కావల ళార్మ 

చనెనపీ గా తరు, స్మర కొమౌాడి సు, 

ఎచ్చర హేళు, నూ చిను, 

హాచ్చిను, హెచ్చుమాడు, 

హెద్బు అధిక. 

మం (తె, బ లెవా గార, 

ఇారణ, 

బంగార, 

దొడ్డవరు, 

తు. చ్చ, నీద, 

ఆధిక, దోరాళదింద, 

శారణ్యు నిమి త, 

పరిహాస్క తిరస్కా_ర, అణకిసువుదుః ' 
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